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O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições, considerando o que consta do Expediente TRT 4ª M.A. Nº 00400-2009-000-04-00-0, resolve:
Art.  1º.  Transformar 03 (três)  funções de Auxiliar  Especializado-FC01,  vinculadas ao  Gabinete da  Presidência,  em 02 (duas) 
funções comissionadas de ASSISTENTE-CHEFE DE SEÇÃO-FC04, vinculando-as ao Gabinete da Presidência.
Art. 2º. A presente transformação utiliza o saldo remanescente das transformações ocorridas pela Portaria nº 5.906, de 17.11.2008, 
publicada no D.O.E.  de 01.12.2008 e não gera aumento de despesa,  conforme Demonstrativo de Despesas,  no Anexo I  desta 
Portaria.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ALBERTO ROBINSON
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Anexo I da Portaria nº 774, de 02.03.2009
Demonstrativo de Despesas
Transformação de Funções Comissionadas

EXTINÇÃO

Nível da Função Nº de Funções Remuneração 
(R$)

Valor Total
(R$)

FC01 03 1.567,95 4.703,85
Saldo remanescente da Port.nº 5.906, de 17.11.2008 1.547,59
Total 6.251,44

CRIAÇÃO

Nível da Função Nº de Funções Remuneração
 (R$)

Valor Total 
(R$)

FC04 02 2.984,45 5.968,90
Total 282,54

Saldo Remanescente................................................................282,54

2) PORTARIA Nº 775, DE 02 DE MARÇO DE 2009.
O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a 

REGIÃO,  no uso de suas atribuições,  considerando o que consta no Expediente TRT 4ª.  M. A. nº  00400-2009-000-04-00-0, 
resolve:
Art. 1º. Alterar a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria nº 5.907, de 
17.11.2008, alterada pelas Portarias nºs. 42, de 08.01.2009, e 774, de 02.03.2009;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ALBERTO ROBINSON
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Anexo I da Portaria nº 775, de 02 de março de 2009.
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS

                                                                                          SITUAÇÃO ANTERIOR                                     SITUAÇÃO ATUAL
Cargo em comissão                                                       nº cargos        Total/ nível                               nº cargos             Total/ nível
Secretário-Geral da Presidência-CJ4                               1                                                                       1
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa-CJ4       1                                                                       1
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária-CJ4              1                         3                                            1                               3
Secretário Tribunal Pleno e do Órgão Especial-CJ3     1                                                                      1
Secretário da Corregedoria-CJ3                                     1                                                                      1
Assessor de Informática-CJ3                                          1                                                                      1
Assessor Administrativo-CJ3                                          1                                                                      1
Assessor de Licitações-CJ3                                             1                                                                      1
Secretário da Seção de Dissídios-CJ3                            2                                                                      2
Secretário de Turma-CJ3                                               9                                                                      9
Assessor-Chefe-CJ3                                                       1                                                                      1
Assessor-CJ3                                                                  4                                                                      4
Assessor de Desembargador-CJ3                                37                                                                    37
Diretor de Secretaria-CJ3                                             7                                                                      7
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho-CJ3      115                      180                                      115                               180
Secretário de Gabinete-CJ2                                          1                                                                      1
Diretor de Serviço-CJ2                                               15                                                                     15
Secretário Executivo-CJ2                                            1                                                                       1
Assessor-Chefe-CJ2                                                     2                                                                       2
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Pregoeiro Titular-CJ2                                                 1                                                                       1
Chefe de Gabinete de Desembargador-CJ2             36                                                                     36
Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos-CJ2 20                                                                     20
Assessor-CJ2                                                              6                          82                                         6                                   82
TOTAL DE CARGOS EM COMISSÃO - CJ                                     265                                                                            265

Funções Comissionadas                                                 nº cargos   Total/ nível                                       nº cargos         Total/ nível
Secretário do Gabinete DGCJ-FC05                                     1                                                                          1
Secretário-FC05                                                                     1                                                                          1
Secretário Especializado de Juiz Convocado-FC05             0                                                                        20
Assistente Administrativo-FC05                                        235                                                                      271
Coordenador-FC05                                                                6                                                                          6
Executante de Mandados-FC05                                        222                465                                                166                      465
Assistente-FC04                                                                     7                                                                          7
Assistente-Chefe de Seção-FC04                                        66                                                                        68
Assistente-Chefe de Setor-FC04                                         29                                                                        29
Assistente-Chefe de Posto de Vara do Trabalho-FC04       7                                                                          7
Assistente-Chefe do Protocolo-Geral-FC04                         1                                                                          1
Assistente de Diretor de Secretaria-FC04                        115                                                                       115
Assistente de Diretor de SDF-FC04                                   20                                                                         20
Assistente de Secretário-FC04                                              1                                                                           1
Assistente Administrativo-FC04                                        37                 283                                                   37                     285
Secretário Especializado Vara-FC03                              115                                                                        115
Secretário de Audiência-FC03                                        115                                                                        115
Secretário Especializado de Juiz Substituto-FC03        115                                                                        115
Secretário Especializado de Juiz Convocado-FC03        16                 361                                                   16                      361
Assistente de Execução-FC02                                        115                                                                        115
Assistente-FC02                                                                93                                                                          93
Agente Administrativo-FC02                                         115                                                                         115
Secretário Especializado-FC02                                       69                                                                           69
Agente Especializado-FC02                                              2                  394                                                     2                      394
Auxiliar Especializado-FC01                                          38                                                                           35
Executante-FC01                                                      18                   56                                                        18                  53
TOTAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS – FC                    1.559                                                                         1.558
TOTAL GERAL                                                                           1.824                                                                         1.823

3) PORTARIA Nº 1053 , DE 11 DE MARÇO DE 2009.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, Resolve REMOVER, a 
pedido, a partir de 12 de março de 2009, o Juiz RUBENS FERNANDO CLAMER DOS SANTOS JUNIOR, Titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Uruguaiana, para a Vara do Trabalho de Frederico Westphalen, cuja titularidade encontra-se vaga, conforme edital de 
16 de fevereiro de 2009, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 17 de fevereiro de 2009.
Ass. JOÃO GHISLENI FILHO, Desembargador- Presidente.

4) PORTARIA No- 84, DE 4 DE MARÇO DE 2009
Altera a redação do item 1.7 da Norma Regulamentadora no- 1.
A Secretária de Inspeção do Trabalho e a Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto no artigo 200 da Consolidação das Leis do Trabalho e no artigo 2o- da Portaria n.o- 3.214, de 08 de 
junho de 1978, resolvem:
Art. 1o-  - Alterar os itens 1.7 e 1.8 da Norma Regulamentadora n.o-  1 (NR-1), aprovada pela Portaria MTb/SSMT n.o-  06, de 
09/03/1983, que passam a vigorar com a seguinte redação:
"1.7 Cabe ao empregador:
...
b)elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou 
meios eletrônicos;
e)determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho."
"1.8 Cabe ao empregado:
a)cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo 
empregador;
Art. 2o- - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA
Secretária de Inspeção do Trabalho
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA BARRETO
Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho

5) PORTARIA No- 83, DE 18 DE MARÇO DE 2009
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Altera as Portarias MPS nº 204, de 10 de julho de 2008 e nº 402, de 10 de dezembro de 2008, que tratam, respectivamente, da  
emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e dos parâmetros e diretrizes gerais para organização e funcionamento 
dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso 
II da Constituição e tendo em vista o disposto nos arts. 7º e 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve:
Art. 1º A Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, publicada no DOU de 11 de julho de 2008, Seção 1, p. 40 e 41 passa a 
vigorar com as seguintes alterações:
"Art.2º ...................................................
§ 1º O CRP conterá numeração única e terá validade de cento e oitenta dias a contar da data de sua emissão.
....................................................."(NR)
Art. 5º ...................................................
§ 6º .......................................................
I - o DRAA, previsto na alínea "b", até o dia 31 de março de cada exercício;
..............................................................
III - os Demonstrativos Contábeis previstos na alínea "f", até 30 de setembro, em relação ao primeiro semestre, e até 31 de março, 
em relação ao encerramento do exercício anterior; e
....................................................."(NR)
"Art. 6º ..................................................
Parágrafo único.  A documentação que tenha originado as informações de que trata o  caput deste artigo deverá permanecer  à 
disposição do MPS pelo prazo de cinco anos, contados do recebimento das informações no MPS."(NR)
"Art. 7º Na emissão do CRP dos entes que vincularam, por meio de lei, a partir de 30 de outubro de 1998, ou que venham a vincular, 
todos os servidores titulares de cargos efetivos ao RGPS, será observado o cumprimento dos critérios previstos no art. 5º, incisos VI, 
X, XII, XV, e XVI, alíneas "a" e "c" e dos seguintes:
...............................................................
Parágrafo único. Os entes de que trata o caput deste artigo deverão encaminhar o Demonstrativo Previdenciário previsto na alínea 
"c" do inciso XVI do art. 5º até trinta dias após o encerramento de cada semestre civil, a contar do segundo semestre de 2006." (NR)
"Art. 8º Na emissão do CRP dos entes cujo regime jurídico de trabalho estatutário esteja em extinção, pela adoção do regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT como regime jurídico único para seus servidores até 4 de junho de 1998, em cumprimento 
ao art. 39, caput, redação original, da Constituição de 1988, e que garantam, em lei, a concessão de aposentadoria aos servidores 
ativos amparados pelo RPPS em extinção e de pensão a seus dependentes, será verificado o cumprimento dos requisitos e critérios 
previstos no art. 5º, incisos VI, X, XII, XV, e XVI, alíneas "a" e "c" e nos incisos I e II do art. 7º, observado o disposto no § 1º do 
art. 7º ." (NR)
"Art. 10 .................................................
§ 4º A situação dos critérios de que trata o § 3º será registrada no CADPREV com a atribuição dos seguintes conceitos:
I - "em análise", sem causar impedimento para a emissão do CRP, durante o prazo máximo de cento e oitenta dias, conforme 
definido em Notificação de Irregularidade quanto aos critérios previstos nos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e 
XV do art. 5º e incisos I e II do art. 7º;
................................................................
§  6º  A regularidade dos pagamentos à unidade gestora do RPPS dos valores relativos  a  débitos  de contribuições parceladas, 
conforme previsto na alínea "d" do inciso I do art. 5º, será verificada, para fins de emissão do CRP, a partir de 1º de junho de 2010, 
mantendo-se, no CADPREV, até a referida data, o registro do conceito "em análise" para o critério correspondente.
....................................................." (NR)
"Art. 12. No exercício de 2009, o DRAA, previsto na alínea "b" do inciso XVI do art. 5º será encaminhado até o dia 31 de julho do 
mesmo exercício." (NR)
"Art. 13. Os Demonstrativos Contábeis previstos na alínea "f" do inciso XVI do art. 5º, relativos aos exercícios de 2008 e 2009, 
deverão ser encaminhados ao MPS até 30 de abril dos exercícios seguintes." (NR)
Art. 2º A Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, publicada no DOU de 11 de dezembro de 2008, Seção 1, p. 82 a 83, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5º ..................................................
§ 1º .......................................................
I - previsão, em cada acordo de parcelamento, do número máximo de sessenta prestações mensais, iguais e sucessivas;
..............................................................
§  2º  Mediante  lei,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  poderão  parcelar  os  débitos  oriundos  das  contribuições  devidas  pelo  ente 
federativo  até  fevereiro  de  2007,  em até  240  (duzentas  e  quarenta)  prestações  mensais,  e  das  contribuições  descontadas  dos 
segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações mensais.
..............................................................
§ 9º Até 31 de maio de 2009 os municípios poderão parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente federativo com 
vencimento  até  31  de  janeiro  de  2009  em  até  duzentas  e  quarenta  prestações  mensais  e  consecutivas,  e  das  contribuições 
descontadas dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até sessenta prestações mensais,  
observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 10. A partir de 1º de junho de 2009 os débitos de contribuições de que trata o § 9º poderão ser parcelados, mediante lei municipal,  
desde que sejam observadas as mesmas condições estabelecidas pelo § 9º." (NR)
Art. 3º O Anexo da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"..............................................................
13.1. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família para os servidores, segurados e seus dependentes, esse benefício será  
concedido apenas àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no 
âmbito no RGPS.
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...............................................................
14.1. Até que a lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão para os dependentes do segurado, esses benefícios serão concedidos 
apenas àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito no 
RGPS.
...............................................................
22. O limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), submete-se à atualização pelos mesmos índices aplicados 
aos benefícios do RGPS.
....................................................." (NR)
Art. 4º A SPS adotará as providências necessárias para a viabilização do cumprimento das disposições desta Portaria, sendo o órgão 
competente para dirimir os casos omissos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revoga-se o § 2º do art. 7º da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008.
JOSÉ BARROSO PIMENTEL

6) PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 27 DE MARÇO DE 2009
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, OS PRESIDENTES 
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no artigo 71, caput e seus § 1º e 3º da Lei nº  
11.768, de 14 de agosto de 2008 e na Mensagem nº 179, de 20 de março de 2009, resolvem:
Art. 1º Ficam indisponíveis para empenho e movimentação financeira os valores constantes do Anexo a esta Portaria, consignados 
aos Órgãos do Poder Judiciário da União na Lei n° 11.897, de 30 de dezembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça
Min. CARLOS AYRES BRITTO
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Min. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES
Presidente do Superior Tribunal Militar
Des. NÍVIO GERALDO GONÇALVES
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

ANEXO

LIMITE INDISPONÍVEL PARA EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL
R$ 1,00

                                         Órgão                                 Valor
10.000 Supremo Tribunal Federal                                                                               28.260.286
11.000 Superior Tribunal de Justiça                                                                                 7.307.607
12.000 Justiça Federal                                                                               46.899.663
13.000 Justiça Militar                                                                                 1.444.619
14.000 Justiça Eleitoral                                                                               52.657.241
15.000 Justiça do Trabalho                                                                               60.507.743
16.000 Justiça do DF e Territórios                                                                               17.084.676
                                                To t a l                                                                              214.161.835

7) PORTARIA Nº 1235, DE 23 DE MARÇO DE 2009.
Institui e regulamenta concurso para criação de logomarca para a Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, resolve determinar a realização de concurso para a criação de logomarca para a Ouvidoria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, de acordo com os critérios a seguir estabelecidos:
DO CONCURSO
Art. 1º. O objetivo do presente concurso, associado ao programa de aperfeiçoamento de servidores e magistrados, é a criação de uma 
logomarca para a Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Art.  2º.  O concurso é aberto  à participação de todos os servidores e magistrados em atividade neste Tribunal,  à  exceção dos 
membros da comissão julgadora a que se refere o artigo 9º da presente Portaria.
Art. 3º. A concepção da logomarca deve levar em conta sua utilização nas mídias impressa e eletrônica, não havendo restrições 
quanto à forma e cores.
§ 1º. A logomarca deverá conter, no mínimo, os caracteres “T”, “R”, “T” e “4”, e a expressão “Ouvidoria”.
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§ 2º. As informações acerca da competência e funcionamento da Ouvidoria podem ser obtidas no site deste Tribunal.
Art. 4º. O prazo para a entrega dos trabalhos encerrar-se-á às 18 horas do dia 30 de abril de 2009.
DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Art.  5º.  Para  efetivar  cada  inscrição,  o  concorrente  deverá  remeter  pelo  correio,  através  do  sistema  SEDEX10,  ou  entregar 
diretamente  na  Secretaria  de  Recursos  Humanos,  mediante  recibo,  um  envelope  fechado  contendo  a  seguinte  inscrição: 
CONCURSO LOGOMARCA TRT - SRH - Av. Praia de Belas, 1100 - sala 508 - CEP 90110-903 - Porto Alegre, RS.
§ 1º. O envelope principal deverá conter dois envelopes lacrados:
I - um envelope branco, apenas identificado com o pseudônimo pelo lado externo, contendo, no interior, a logomarca impressa e o 
respectivo arquivo, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 6º;
II - um envelope pardo, também com o pseudônimo do lado externo, contendo, no interior, a identificação do autor e sua respectiva 
lotação.
§ 2º. No caso de o candidato concorrer com mais de um trabalho, cada um deles dará origem a uma inscrição.
§ 3º. Cada concorrente poderá inscrever no máximo três trabalhos.
§ 4º. No caso de envio por meio de SEDEX10, o autor do trabalho deverá identificar-se no envelope da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT apenas por pseudônimo.
§ 5º. A data da postagem será considerada como a de entrega, para efeito do prazo a que alude o artigo 4º.
Art. 6º. O envelope branco deverá conter:
I - um disquete ou CD com os arquivos digitais do trabalho, nas extensões “.cdr”, “.jpeg” ou “.tif”, indicando o software utilizado;
II - impressão da logomarca, em papel branco tamanho A4, em duas versões: uma colorida, com o máximo de quatro cores, e outra 
preta e branca, cada uma no tamanho máximo de 150 cm² de área impressa.
DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 7º. Os trabalhos que, a critério da comissão julgadora, atenderem os requisitos da inscrição, serão submetidos à apreciação dos 
servidores e magistrados em atividade neste Tribunal, que poderão votar no de sua preferência, no período de 08 a 21 de maio de 
2009.
Parágrafo único. A forma da votação prevista neste artigo será oportunamente divulgada pela Secretaria de Recursos Humanos deste 
Tribunal.
Art. 8º. Os dez trabalhos mais votados serão encaminhados à apreciação da comissão julgadora.
Art. 9º. A comissão julgadora será composta pelo Presidente do Tribunal, pelo Vice-Presidente, pela Ouvidora, pela Vice-Ouvidora, 
pela Corregedora Regional, pelo Vice-Corregedor, pelo Diretor da Escola Judicial, pelo Presidente da AMATRA IV, pelo Diretor- 
Geral de Coordenação Judiciária e pelo Diretor-Geral de Coordenação Administrativa.
Art. 10. À comissão julgadora compete avaliar os dez trabalhos referidos no artigo 8º e proclamar o vencedor do concurso.
Art. 11. A abertura do envelope lacrado contendo a identificação do autor do trabalho vencedor dar-se-á em sessão pública, no dia 
01 de junho de 2009, às 14 horas, no Salão Nobre da Presidência.
DA PREMIAÇÃO
Art. 12. O autor do trabalho vencedor receberá um diploma e a seguinte premiação: inscrição, passagens e diárias, para participar de 
um curso de aperfeiçoamento específico, a sua escolha, na sua área de atuação, em qualquer ponto do País, no decorrer do ano de 
2009, com afastamento de até cinco dias úteis, observado o valor total máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 1º. O vencedor do concurso deverá encaminhar o pedido de inscrição no referido curso de aperfeiçoamento com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.
§ 2º. Na hipótese de o autor do trabalho vencedor não encaminhar o pedido de inscrição em curso de aperfeiçoamento até o dia 27  
de novembro de 2009, perderá o direito ao recebimento do prêmio.
§ 3º.  No caso de o trabalho vencedor ter sido elaborado em co-autoria,  a entrega do prêmio será feita exclusivamente àquele 
indicado para tal fim na ficha de identificação dos autores do trabalho.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 13. O(s) autor(es) do trabalho vencedor do concurso concorda(m) em ceder os direitos autorais sobre a logomarca ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, de pleno direito e por prazo indeterminado, sem fazer(em) jus a nenhuma outra forma de 
remuneração, além do prêmio.
Art. 14. O material encaminhado para inscrição no concurso ficará à disposição, por trinta dias, para devolução aos autores.
Art. 15. A participação no concurso implica aceitação, por parte dos concorrentes, de todas as exigências regulamentares, e o não- 
cumprimento de qualquer uma delas acarreta desclassificação.
Art. 16. A critério da comissão julgadora, não haverá vencedor do concurso caso nenhum trabalho seja considerado merecedor do 
prêmio.
Art. 17. As decisões da comissão julgadora são irrecorríveis.
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente

R E S O L U Ç Õ E S

8) RESOLUÇÃO Nº 67, DE 3 DE MARÇO DE 2009
Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o decidido em 79ª 
Sessão Ordinária de 03.03.2009, nos autos do procedimento Comissão 20090000008320, e com base no disposto no § 2º do art. 5º 
da Emenda Constitucional nº 45, de 8.12.2004, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2004, resolve:
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Art. 1º Aprovar o Novo Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que sob a forma de anexo passa a integrar a presente 
Resolução.
Art.  2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Resolução nº 2,  de 16 de agosto de 2005 e suas 
alterações.
Min. GILMAR MENDES

ANEXO

TÍTULO I
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, instalado no dia 14 de junho de 2005, órgão do Poder Judiciário com atuação em todo 
o território nacional, com sede em Brasília-DF, compõe-se de quinze membros, nos termos do art. 103-B da Constituição Federal.
Art. 2º Integram o CNJ:
I - o Plenário;
II - a Presidência;
III - a Corregedoria Nacional de Justiça;
IV - os Conselheiros;
V - as Comissões;
VI - a Secretaria-Geral;
VII - o Departamento de Pesquisas Judiciárias - DPJ;
VIII - a Ouvidoria.
CAPÍTULO II
DO PLENÁRIO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 3º O Plenário do CNJ, seu órgão máximo, é constituído por todos os Conselheiros empossados e se reúne validamente com a 
presença de no mínimo dez (10) de seus integrantes.
Parágrafo único. O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 
oficiarão perante o Plenário, podendo usar da palavra.
Seção II
Da Competência do Plenário
Art. 4º Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 
deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, 
o seguinte:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos  
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se
adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e 
dos Tribunais de Contas dos Estados;
III  -  receber  as  reclamações  e  delas  conhecer,  contra membros  ou órgãos  do Poder  Judiciário,  inclusive contra  seus  serviços 
auxiliares,  serventias  e  órgãos  prestadores  de  serviços  notariais  e  de  registro  que  atuem por  delegação  do  poder  público  ou 
oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional concorrente dos tribunais, decidindo pelo arquivamento ou 
instauração do procedimento disciplinar;
IV - avocar, se entender conveniente e necessário, processos disciplinares em curso;
V - propor a realização pelo Corregedor Nacional de Justiça de correições, inspeções e sindicâncias em varas, tribunais, serventias 
judiciais e serviços notariais e de registro;
VI  -  julgar  os  processos  disciplinares  regularmente  instaurados,  contra  magistrados,  podendo  determinar  a  remoção,  a 
disponibilidade  ou  a  aposentadoria  com  subsídios  ou  proventos  proporcionais  ao  tempo  de  serviço  e  aplicar  outras  sanções 
administrativas previstas em lei complementar ou neste Regimento, assegurada ampla defesa;
VII  -  encaminhar  peças  ao  Ministério  Público,  a  qualquer  momento  ou  fase  do  processo  administrativo  quando verificada  a 
ocorrência de qualquer crime, ou representar perante ele nos casos de crime contra a administração pública, de crime de abuso de 
autoridade ou nos casos de improbidade administrativa;
VIII - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares contra juízes de primeiro grau e membros de tribunais 
julgados há menos de um ano;
IX - representar ao Ministério Público para propositura de ação civil  para a decretação da perda do cargo ou da cassação da 
aposentadoria;
X - instaurar e julgar processo para verificação de invalidez de Conselheiro;
XI - elaborar relatórios estatísticos sobre processos e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional;
XII  -  elaborar  relatório  anual,  o  qual  deve integrar  mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal  a  ser  remetida ao 
Congresso  Nacional,  por  ocasião  da  abertura  da  sessão  legislativa,  discutido  e  aprovado  em  sessão  plenária  especialmente 
convocada para este fim, versando sobre:
a) avaliação de desempenho de Juízos e Tribunais, com publicação de dados estatísticos sobre cada um dos ramos do sistema de 
justiça nas regiões, nos Estados e no Distrito Federal, em todos os graus de jurisdição, discriminando dados quantitativos sobre 
execução orçamentária, movimentação e classificação processual, recursos humanos e tecnológicos;

8



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

b) as atividades desenvolvidas pelo CNJ e os resultados obtidos, bem como as medidas e providências que julgar necessárias para o 
desenvolvimento do Poder Judiciário;
XIII - definir e fixar, em sessão plenária de planejamento especialmente convocada para este fim, com a participação dos órgãos do 
Poder Judiciário, podendo para tanto serem ouvidas as associações nacionais de classe das carreiras jurídicas e de servidores, o 
planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário, visando ao aumento da 
eficiência, da racionalização e da produtividade do sistema, bem como ao maior acesso à Justiça;
XIV - definir e fixar, em sessão plenária especialmente convocada para esse fim, o planejamento estratégico do CNJ;
XV  -  requisitar  das  autoridades  fiscais,  monetárias  e  de  outras  autoridades  competentes  informações,  exames,  perícias  ou 
documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos de sua competência submetidos à 
sua apreciação;
XVI - aprovar notas técnicas elaboradas na forma deste Regimento;
XVII - propor a criação, transformação ou extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos servidores do seu quadro de pessoal, 
cabendo a iniciativa legislativa ao Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 96, II, da Constituição Federal;
XVIII - aprovar, em ato próprio e específico, a organização e a competência de seus órgãos internos, bem como as atribuições das  
suas chefias e servidores;
XIX  -  aprovar  a  sua  proposta  orçamentária,  a  ser  apresentada  pela  Secretaria-Geral,  com  no  mínimo  quinze  (15)  dias  de 
antecedência da sessão plenária específica em que será votada, encaminhando-a ao Supremo Tribunal Federal  para os fins do 
disposto no art. 99, § 2º, II, da Constituição Federal;
XX - aprovar a abertura de concurso público para provimento dos cargos efetivos e homologar o respectivo resultado final;
XXI - decidir, na condição de instância revisora, os recursos administrativos cabíveis;
XXII - disciplinar a instauração, autuação, processamento, julgamento e eventual reconstituição dos processos de sua competência;
XXIII - fixar critérios para as promoções funcionais de seus servidores;
XXIV - alterar o Regimento Interno;
XXV - resolver as dúvidas que forem submetidas pela Presidência ou pelos Conselheiros sobre a interpretação e a execução do 
Regimento ou das Resoluções, podendo editar Enunciados interpretativos com força normativa;
XXVI - conceder licença ao Presidente e, por mais de três (3) meses, aos demais Conselheiros;
XXVII - apreciar os pedidos de providências para garantir a preservação de sua competência ou a autoridade das suas decisões;
XXVIII  -  produzir  estudos e propor medidas com vistas à maior  celeridade dos processos judiciais,  bem como diagnósticos, 
avaliações e projetos de gestão dos diversos ramos do Poder Judiciário, visando a sua modernização, desburocratização e eficiência;
XXIX - estimular o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira dos órgãos do Poder 
Judiciário e de interligação dos respectivos sistemas, estabelecendo metas;
XXX - desenvolver  cadastro de dados  com informações geradas pelos órgãos prestadores de serviços  judiciais,  notariais e  de 
registro;
XXXI - aprovar e encaminhar ao Poder Legislativo parecer conclusivo nos projetos  de leis de criação de cargos públicos,  de  
estrutura e de natureza orçamentária dos órgãos do Poder Judiciário federal;
XXXII  -  decidir  sobre  consulta  que  lhe  seja  formulada  a  respeito  de  dúvida  suscitada  na  aplicação  de  dispositivos  legais  e 
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida neste Regimento;
XXXIII - fixar procedimentos e prazos mínimos e máximos para manifestação do Conselheiro sorteado para apreciar processos que 
tratem sobre prestação de contas anuais,  relatórios para o Congresso Nacional,  parecer de mérito em propostas orçamentárias, 
criação de cargos, criação de programas de responsabilidade do CNJ com as respectivas propostas orçamentárias, metas e seus 
responsáveis, criação de convênios que incluam contrapartida do CNJ, e demais hipóteses analisadas pelo Plenário;
XXXIV - estabelecer sistema de informações obrigatórias aos Conselheiros sobre temas relevantes para o funcionamento do CNJ;
XXXV - celebrar termo de compromisso com as administrações dos Tribunais para estimular, assegurar e desenvolver o adequado 
controle da sua atuação financeira e promover a agilidade e a transparência no Poder Judiciário;
XXXVI - executar as demais atribuições conferidas por lei.
§ 1º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso.
§ 2º O Poder Legislativo estadual ou o Tribunal de Justiça poderá consultar o CNJ sobre os projetos de lei referidos no inciso XXXI 
deste artigo.
CAPÍTULO III
DA PRESIDÊNCIA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 5º O CNJ será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em caso de empate.
Seção II
Das Atribuições do Presidente
Art. 6º São atribuições do Presidente, que pode delegá-las, conforme a oportunidade ou conveniência, observadas as disposições 
legais:
I - velar pelo respeito às prerrogativas do CNJ;
II - dar posse aos Conselheiros;
III - representar o CNJ perante quaisquer órgãos e autoridades;
IV -  convocar  e  presidir  as  sessões  plenárias  do  CNJ,  dirigindo-lhes  os  trabalhos,  cumprindo  e  fazendo  cumprir  o  presente 
Regimento;
V - responder pelo poder de polícia nos trabalhos do CNJ, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de outras autoridades;
VI - antecipar, prorrogar ou encerrar o expediente nos casos urgentes, ad referendum do Plenário;
VII - decidir questões de ordem, ou submetê-las ao Plenário, quando entender necessário;
VIII - conceder licença aos Conselheiros, de até três (3) meses, e aos servidores do quadro de pessoal;
IX - conceder diárias e passagens bem assim o pagamento de ajuda de custo, transporte e/ou indenização de despesa quando for o 
caso, em conformidade com as tabelas aprovadas pelo CNJ e a legislação aplicável à espécie;
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X - orientar e aprovar a organização das pautas de julgamento preparadas pela Secretaria-Geral;
XI - supervisionar as audiências de distribuição;
XII - assinar as atas das sessões do CNJ;
XIII - despachar o expediente do CNJ;
XIV - executar e fazer executar as ordens e deliberações do CNJ;
XV - decidir as matérias relacionadas aos direitos e deveres dos servidores do CNJ;
XVI - prover, na forma da lei, os cargos do quadro de pessoal do CNJ;
XVII - designar o Secretário-Geral e dar posse aos chefes e aos diretores dos órgãos internos do CNJ;
XVIII - exonerar, a pedido, servidor do quadro de pessoal do CNJ;
XIX - superintender a ordem e a disciplina do CNJ, bem como aplicar penalidades aos seus servidores;
XX - autorizar os descontos legais nos vencimentos e/ou proventos dos servidores do quadro de pessoal do CNJ;
XXI - autorizar e aprovar as concorrências, as tomadas de preços e os convites, para aquisição de materiais e de tudo o que for  
necessário ao funcionamento dos serviços do CNJ;
XXII - autorizar, em caso de urgência e de necessidade extraordinária previstos em lei, a contratação de servidores temporários;
XXIII - autorizar o pagamento de despesas referentes ao fornecimento de material ou prestação de serviços e assinar os contratos 
relativos à adjudicação desses encargos;
XXIV - prover cargos em comissão e designar servidores para exercer funções gratificadas;
XXV - delegar, com o conhecimento do Plenário, aos demais Conselheiros, bem como ao Secretário-Geral, a prática de atos de sua 
competência;
XXVI - praticar, em caso de urgência, ato administrativo de competência do Plenário, submetendo-o ao referendo deste na primeira 
sessão que se seguir;
XXVII - assinar a correspondência em nome do CNJ;
XXVIII - requisitar magistrados, delegando-lhes quaisquer de suas atribuições, observados os limites legais;
XXIX - requisitar servidores do Poder Judiciário, delegando-lhes atribuições, observados os limites legais;
XXX - apreciar liminarmente, antes da distribuição, os pedidos e requerimentos anônimos ou estranhos à competência do CNJ;
XXXI - instituir grupos de trabalho, visando à realização de estudos, diagnósticos e à execução de projetos de interesse específico 
do CNJ;
XXXII - instituir comitês de apoio, compostos por servidores, para a elaboração de estudos e pareceres técnicos sobre matéria de 
interesse do CNJ;
XXXIII - aprovar os pareceres de mérito a cargo do CNJ nos casos previstos em lei, com referendo do Plenário e encaminhamento 
aos órgãos competentes;
XXXIV - firmar convênios e contratos, dando-se ciência imediata aos Conselheiros;
XXXV - praticar os demais atos previstos em lei e neste Regimento.
§ 1º Os magistrados e servidores requisitados conservarão os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos 
no órgão de origem, como se em atividade normal estivessem.
§ 2º A requisição de magistrados de que trata este artigo não poderá exceder a dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez.
CAPÍTULO IV
DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 7º A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, será dirigida pelo Corregedor Nacional de Justiça, cuja função será 
exercida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ficará excluído da distribuição de processos judiciais no âmbito do seu 
Tribunal.
Parágrafo único. A Corregedoria Nacional  de Justiça terá uma Secretaria, dirigida por um Chefe e encarregada de executar os 
serviços de apoio ao gabinete do Corregedor Nacional de Justiça, e uma Assessoria, coordenada por um Assessor Chefe indicado 
pelo Corregedor Nacional de Justiça entre os magistrados requisitados, para auxilio técnico às suas manifestações.
Seção II
Das Atribuições do Corregedor Nacional de Justiça
Art.  8º  Compete  ao  Corregedor  Nacional  de  Justiça,  além  de  outras  atribuições  que  lhe  forem  conferidas  pelo  Estatuto  da 
Magistratura:
I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários 
auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, 
das  prescritas  e  daquelas  que  se  apresentem  manifestamente  improcedentes  ou  despidas  de  elementos  mínimos  para  a  sua 
compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante;
II - determinar o processamento das reclamações que atendam aos requisitos de admissibilidade, arquivando-as quando o fato não 
constituir infração disciplinar;
III - instaurar sindicância ou propor, desde logo, ao Plenário a instauração de processo administrativo disciplinar, quando houver 
indício suficiente de infração;
IV - promover ou determinar a realização de sindicâncias, inspeções e correições, quando houver fatos graves ou relevantes que as 
justifiquem, desde logo determinando as medidas que se mostrem necessárias, urgentes ou adequadas, ou propondo ao Plenário a 
adoção das medidas que lhe pareçam suficientes a suprir as necessidades ou deficiências constatadas;
V - requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, 
sigilosos  ou  não,  imprescindíveis  ao  esclarecimento  de  processos  ou  procedimentos  submetidos  à  sua  apreciação,  dando 
conhecimento ao Plenário;
VI -  requisitar  magistrados para auxílio à Corregedoria Nacional  de Justiça,  delegando-lhes atribuições, observados os  limites 
legais;
VII - requisitar servidores do Poder Judiciário e convocar o auxílio de servidores do CNJ, para tarefa especial e prazo certo para 
exercício na Corregedoria Nacional de Justiça, podendo delegar-lhes atribuições nos limites legais;
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VIII - elaborar e apresentar relatório anual referente às atividades desenvolvidas pela Corregedoria Nacional de Justiça na primeira 
sessão do ano seguinte;
IX - apresentar ao Plenário do CNJ, em quinze (15) dias de sua finalização, relatório das inspeções e correições realizadas ou  
diligências e providências adotadas sobre qualquer assunto, dando-lhe conhecimento das que sejam de sua competência própria e 
submetendo à deliberação do colegiado as demais;
X - expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das 
atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, bem como dos demais 
órgãos correicionais, sobre matéria relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de Justiça;
XI - propor ao Plenário do CNJ a expedição de recomendações e a edição de atos regulamentares que assegurem a autonomia, a 
transparência e a eficiência do Poder Judiciário e o cumprimento do Estatuto da Magistratura;
XII  -  executar,  de  ofício  ou  por  determinação,  e  fazer  executar  as  ordens  e  deliberações  do  CNJ relativas  à  matéria  de  sua 
competência;
XIII - dirigir-se, no que diz respeito às matérias de sua competência, às autoridades judiciárias e administrativas e aos órgãos ou às 
entidades, assinando a respectiva correspondência;
XIV - indicar ao Presidente, para fins de designação ou nomeação, o nome dos ocupantes de função gratificada ou cargo em  
comissão no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, cabendo àquele dar-lhes posse;
XV - promover  a criação de mecanismos e meios para a coleta de dados  necessários ao bom desempenho das atividades da  
Corregedoria Nacional de Justiça;
XVI - manter contato direto com as demais Corregedorias do Poder Judiciário;
XVII  -  promover  reuniões  periódicas  para  estudo,  acompanhamento  e  sugestões  com os  magistrados  envolvidos  na  atividade 
correicional;
XVIII - delegar, nos limites legais, aos demais Conselheiros, aos Juízes Auxiliares ou aos servidores expressamente indicados, 
atribuições sobre questões específicas;
XIX - solicitar a órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, ou a entidade pública, a cessão temporária por prazo certo, sem ônus 
para o CNJ, de servidor detentor de conhecimento técnico especializado, para colaborar na instrução de procedimento em curso na 
Corregedoria Nacional de Justiça;
XX - promover de ofício, quando for o caso de urgência e relevância, ou propor ao Plenário, quaisquer medidas com vistas à  
eficácia e ao bom desempenho da atividade judiciária e dos serviços afetos às serventias e aos órgãos prestadores de serviços 
notariais e de registro;
XXI - promover, constituir e manter bancos de dados, integrados a banco de dados central do CNJ, atualizados sobre os serviços  
judiciais  e  extrajudiciais,  inclusive  com  o  acompanhamento  da  respectiva  produtividade  e  geração  de  relatórios  visando  o 
diagnóstico e a adoção de providências para a efetividade fiscalizatória e correicional, disponibilizando seus resultados aos órgãos 
judiciais ou administrativos a quem couber o seu conhecimento.
§ 1º Os magistrados requisitados poderão assessorar em procedimentos, atos e assuntos a serem levados à apreciação do CNJ ou em  
outros assuntos que se fizerem necessários, subscrevendo os respectivos despachos mediante delegação expressa do Corregedor 
Nacional de Justiça.
§ 2º Os magistrados e servidores requisitados conservarão os direitos e as vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou 
empregos de origem, como se em atividade normal estivessem.
§ 3º A requisição de magistrados de que trata este artigo não poderá exceder a dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez.
§ 4º Os procedimentos que tramitam na Corregedoria Nacional de Justiça são públicos. Contudo, enquanto não admitidos ou durante 
as investigações, se for o caso, o acesso aos autos respectivos poderá ficar restrito aos interessados e a seus procuradores nos termos 
da Constituição e das leis.
§ 5º Das decisões do Corregedor Nacional de Justiça e dos Juízes Auxiliares por ele delegadas, em qualquer caso, será dada ciência 
ao requerente ou interessado pela imprensa oficial, e por intimação pessoal, pelo modo mais expedito e por via eletrônica, quando a 
decisão importar em alteração de situação jurídica pessoal do interessado.
CAPÍTULO V
DOS CONSELHEIROS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 9º Os Conselheiros serão nomeados pelo Presidente da República, após arguição pública e depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, para cumprirem um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
§ 1º O biênio é contado ininterruptamente, a partir da posse.
§ 2º Nenhum Conselheiro poderá voltar a integrar o Plenário na mesma classe ou em classe diversa após cumpridos dois mandatos, 
consecutivos ou não.
Art. 10. Até sessenta dias antes do término do mandato, ou imediatamente após a vacância do cargo de Conselheiro, a Presidência 
do CNJ oficiará ao órgão legitimado nos termos do art. 103-B da Constituição Federal, para nova indicação.
Art. 11. Os Conselheiros tomam posse perante o Presidente do CNJ, com a assinatura do termo respectivo.
§ 1º O prazo para a posse é de trinta dias contados da nomeação, salvo motivo de força maior.
§ 2º Em caso de recondução, a assinatura do termo respectivo dispensa a posse formal.
§ 3º Os Conselheiros não integrantes das carreiras da magistratura terão os mesmos direitos, prerrogativas, deveres, impedimentos 
constitucionais e legais, suspeições e incompatibilidades que regem a carreira da magistratura, no que couber, enquanto perdurar o 
mandato.
§ 4º Aos Conselheiros é vedado o exercício da advocacia perante o CNJ nos dois (2) anos subsequentes ao término do mandato.
Art. 12. A renúncia ao cargo de Conselheiro deverá ser formulada por escrito à Presidência do CNJ, que a comunicará ao Plenário 
na primeira reunião que se seguir, informando, inclusive, as providências adotadas para o preenchimento da referida vaga.
Art. 13. Se, durante o cumprimento do mandato, algum membro do CNJ for acometido de invalidez, a Presidência levará o fato ao 
conhecimento do Plenário, que ordenará a formação de um procedimento específico para a declaração da perda do mandato.
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Art. 14. O Conselheiro nomeado por sua condição funcional e institucional de magistrado em atividade, membro do Ministério 
Público, advogado ou cidadão de notável saber jurídico perderá automaticamente o seu mandato se for alterada a condição em que 
foi originariamente indicado, devendo ser sucedido por novo representante a ser indicado pelo respectivo órgão legitimado, nos 
termos do art. 103-B da Constituição Federal.
Art. 15. O Conselheiro não poderá concorrer à vaga do quinto constitucional de que trata o art. 94 da Constituição Federal, ser 
promovido pelo critério de merecimento na carreira da magistratura ou ser indicado para integrar Tribunal Superior durante o 
período do mandato e até dois anos após o seu término.
Art. 16. Os Conselheiros perderão os seus mandatos:
I - em virtude de condenação, pelo Senado Federal, em crime de responsabilidade;
II - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
III - em virtude de declaração, pelo Plenário, de perda do mandato por invalidez.
Seção II
Dos Direitos
Art. 17. Os Conselheiros têm os seguintes direitos:
I - tomar lugar nas reuniões do Plenário ou das comissões para as quais hajam sido eleitos, usando da palavra e proferindo voto;
II - registrar em ata o sentido de seus votos ou opiniões manifestadas durante as sessões plenárias ou reuniões das Comissões para as 
quais hajam sido eleitos, juntando, se entenderem conveniente, seus votos;
III - eleger e serem eleitos integrantes de Comissões instituídas pelo Plenário;
IV - receber o mesmo tratamento protocolar dos Ministros dos Tribunais Superiores;
V - obter informações sobre as atividades do CNJ, tendo acesso a atas e documentos a elas referentes;
VI - elaborar projetos, propostas ou estudos sobre matérias de competência do CNJ e apresentá-los nas sessões plenárias ou reuniões 
de Comissões, observada a pauta fixada pelos respectivos Presidentes;
VII - requisitar de quaisquer órgãos do Poder Judiciário, do CNJ e de outras autoridades competentes as informações e meios que  
considerem úteis para o exercício de suas funções;
VIII - propor à Presidência a constituição de grupos de trabalho ou Comissões necessários à elaboração de estudos, propostas e 
projetos a serem apresentados ao Plenário do CNJ;
IX - requerer a inclusão, na ordem de trabalhos das sessões do Plenário ou das reuniões das Comissões, de assunto que entendam 
dever ser objeto de deliberação e propor à Presidência do CNJ a realização de sessões extraordinárias;
X - propor a convocação de técnicos, especialistas, representantes de entidades ou autoridades para prestar os esclarecimentos que o 
CNJ entenda convenientes;
XI - pedir vista dos autos de processos em julgamento.
§ 1º A qualidade de Conselheiro não é incompatível com o exercício do cargo em virtude do qual foram indicados os magistrados e 
os membros do Ministério Público.
§ 2º Os Conselheiros oriundos da magistratura e do Ministério Público poderão afastar-se de suas atividades funcionais perante 
esses órgãos.
Seção III
Dos Deveres
Art. 18. Os Conselheiros têm os seguintes deveres:
I - participar das sessões plenárias para as quais forem regularmente convocados;
II - despachar, nos prazos legais, os requerimentos ou expedientes que lhes forem dirigidos;
III - desempenhar as funções de Relator nos processos que lhes forem distribuídos;
IV - desempenhar, além das funções próprias do cargo, as que lhes forem delegadas pelo Regimento, pelo Plenário, pelo Presidente 
ou pelo Corregedor Nacional de Justiça;
V - guardar sigilo dos seus atos, das suas deliberações e das providências determinadas pelo CNJ, ou pelos seus órgãos, que tenham 
caráter reservado na forma deste Regimento.
VI - declarar os impedimentos, as suspeições ou as incompatibilidades que lhes afetem, comunicando-os de imediato à Presidência.
Parágrafo único. Não são cabíveis impedimentos, suspeições ou incompatibilidades quando se tratar de atos normativos.
Seção IV
Das Licenças e Substituições
Art. 19. O Conselheiro pode gozar das licenças concedidas pelos órgãos de origem e das deferidas pelo Plenário.
Art. 20. A licença de Conselheiro será requerida com a indicação do período, começando a correr do dia em que passar a ser  
usufruída.
Art. 21. O Conselheiro licenciado não poderá exercer qualquer das suas funções no CNJ.
Art. 22. Salvo contraindicação médica, o Conselheiro licenciado poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que 
desistiu do restante do prazo, bem assim proferir decisões em processos que,  antes da licença,  lhe hajam sido conclusos para 
julgamento ou tenham recebido o seu visto como Relator.
Art. 23. Os Conselheiros serão substituídos em suas eventuais ausências:
I - o Presidente do Conselho, pelo Conselheiro por ele indicado;
II - o Corregedor Nacional de Justiça, pelo Conselheiro por ele indicado;
III - o Presidente de Comissão, pelo membro por ele indicado.
Parágrafo único. Os processos sob relatoria de Conselheiro que eventualmente esteja substituindo o Presidente não deverão ser 
apregoados enquanto perdurar a situação, restringindo-se o Presidente em exercício a proferir votos de desempate.
Art. 24. O Relator será substituído:
I - pelo Conselheiro imediato, observada a ordem prevista neste Regimento, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente; 
verificada  a  ausência  do  Conselheiro  substituto,  os  autos  serão  remetidos  ao  Conselheiro  seguinte  na  ordem  prevista  neste 
Regimento;
II - pelo Conselheiro designado para lavrar a decisão, quando vencido no julgamento;
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III  -  mediante redistribuição,  em caso de licença ou ausência por mais  de trinta dias,  ou de reconhecimento de suspeição ou 
impedimento;
IV - pelo novo Conselheiro nomeado para a sua vaga, em caso de vacância.
Seção V
Das Atribuições do Relator
Art. 25. São atribuições do Relator:
I - ordenar e dirigir o processo, determinando as providências e diligências necessárias a seu andamento e instrução, fixando prazos 
para os respectivos atendimentos;
II - conceder vista dos autos aos interessados, após o feito lhe ter sido distribuído;
III  -  submeter ao Plenário, à  Comissão ou à Presidência,  conforme a competência,  quaisquer  questões de ordem para o bom 
andamento dos processos;
IV - decidir os incidentes que não dependerem de pronunciamento do Plenário, bem como fazer executar as diligências necessárias 
ao julgamento do processo;
V - requisitar, se necessário, os autos originais dos processos que subirem a seu exame em traslados, cópias ou certidões, assim 
como os feitos que com eles tenham conexão ou dependência, desde que já findos;
VI - solicitar inclusão na pauta de julgamento de processo examinado e relatado;
VII - proferir decisões monocráticas e votos com proposta de ementa e lavrar acórdão quando cabível;
VIII - conduzir e orientar a instrução do processo, realizar atos ou diligências tidas por necessárias, inclusive pelo Plenário, bem 
como delegar competência a magistrado para colher provas consideradas indispensáveis;
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;
X - determinar o arquivamento liminar do processo, quando a matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem como 
a pretensão for manifestamente improcedente, despida de elementos mínimos para sua compreensão ou quando ausente interesse 
geral;
XI - deferir medidas urgentes e acauteladoras, motivadamente, quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de 
perecimento do direito invocado, determinando a inclusão em pauta, na sessão seguinte, para submissão ao referendo do Plenário;
XII - deferir monocraticamente pedido em estrita obediência a Enunciado Administrativo ou entendimento firmado pelo CNJ ou 
pelo Supremo Tribunal Federal;
XIII  -  manifestar-se,  em  auxílio  à  Presidência,  nas  solicitações  de  informações  em  processos  no  Supremo  Tribunal  Federal 
questionando decisão sua ou do Plenário;
XIV - praticar os demais atos de sua competência, previstos na lei e neste Regimento.
Parágrafo  único.  O  Relator  poderá  determinar,  monocraticamente,  a  suspensão  de  procedimento,  a  fim  de  aguardar  o 
pronunciamento das instâncias administrativas do órgão judiciário, do qual o ato impugnado se origina.
Art.  26. O Relator poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública ou designar audiência pública para 
manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para o interessado.
§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam 
examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.
§ 2º O comparecimento à consulta pública não caracteriza, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito  
restrito ao objeto do procedimento de obter resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente 
iguais.
CAPÍTULO VI
DAS COMISSÕES
Art.  27. O Plenário poderá criar Comissões permanentes ou temporárias,  compostas por, no mínimo, três Conselheiros, para o 
estudo de temas e o desenvolvimento de atividades específicas do interesse respectivo ou relacionadas com suas competências.
Parágrafo único. Os Conselheiros integrantes das Comissões permanentes serão eleitos pelo Plenário.
Art. 28. As Comissões serão constituídas na forma e com as atribuições previstas no ato de que resultar a sua criação, cabendo-lhes, 
entre outras, as seguintes atribuições:
I - discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação que lhes forem distribuídas;
II - realizar audiências públicas com órgãos públicos, entidades da sociedade civil ou especialistas;
III - receber requerimentos e sugestões de qualquer pessoa sobre tema em estudo ou debate em seu âmbito de atuação;
IV - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo propor, no âmbito das 
atribuições para as quais foram criadas, a realização de conferência, exposições, palestras ou seminários.
§ 1º Na sessão de constituição de cada Comissão será eleito, por maioria absoluta, um Presidente, com a determinação do início e do 
término do mandato correspondente.
§  2º  Nas  Comissões  buscar-se-á  a  participação  proporcional,  preservando,  sempre  que  possível,  a  representação  das  diversas 
categorias funcionais. Em cada uma delas haverá pelo menos um Conselheiro não integrante da Magistratura.
§ 3º As Comissões temporárias observarão os termos e limites do ato de sua constituição.
§ 4º As Comissões serão presididas por um de seus membros. Nos casos de renúncia ou vacância ou impedimento definitivo de 
qualquer dos membros das Comissões, proceder-se-á à indicação de novo membro, com mandato pelo período que restar.
Art. 29. Sem prejuízo das atribuições das Comissões, poderá o Presidente da Comissão, quando lhe parecer urgente ou relevante, 
adotar,  singularmente  ou  mediante  delegação  especial,  medidas  ou  providências  que  pareçam necessárias  ao  desempenho das 
competências respectivas.
Art.  30.  A  Comissão,  dentro  de  seu  âmbito  específico  de  atuação,  poderá  solicitar  à  Presidência  que  sejam colocados  à  sua 
disposição magistrados e servidores para auxiliar nos trabalhos que lhe são afetos, sem prejuízo das funções dos requisitados e na 
medida de suas disponibilidades.
Parágrafo único. Quando for estritamente necessário, a Comissão poderá solicitar ao Presidente do CNJ a contratação de assessorias 
e auditorias, bem como a celebração de convênios com universidades ou outras instituições.
Art. 31. Cada Comissão comunicará ao Presidente do CNJ, em até trinta (30) dias após a sua constituição, os assuntos e as metas de 
seu âmbito, que deverão ser discutidos e aprovados pelo Plenário em sessão específica de planejamento interno.
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Parágrafo único. Qualquer Comissão poderá propor a sua dissolução.
CAPÍTULO VII
DA SECRETARIA-GERAL
Art. 32. Compete à Secretaria-Geral assegurar a assessoria e o apoio técnico e administrativo necessários à preparação e à execução  
de  sua  gestão  administrativa,  das  atividades  do  Plenário,  da  Presidência  do  CNJ,  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  dos 
Conselheiros e das Comissões, nos termos previstos neste Regimento e em regulamento específico, editado pelo Plenário.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral disporá de quadro próprio de pessoal constituído na forma da lei.
Art. 33. A Secretaria-Geral é composta pelas unidades previstas em seu regulamento aprovado pelo Plenário.
Art. 34. A Secretaria-Geral é dirigida pelo Secretário-Geral, designado pelo Presidente do CNJ entre os magistrados requisitados na 
forma deste Regimento.
Art. 35. Nos processos administrativos submetidos ao CNJ, os atos ordinatórios, de administração ou de mero expediente serão 
executados pela Secretaria-Geral; as comunicações, determinações ou ordens de execução concessivas ou restritivas de direito serão 
subscritas pelo Presidente do CNJ.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral poderá prestar apoio para execução da gestão administrativa mediante protocolo de cooperação 
entre titulares das Secretarias de outros órgãos partes.
CAPÍTULO VIII
DO DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS - DPJ
Art. 36. O DPJ é órgão de assessoramento técnico do CNJ.
Art. 37. Constituem objetivos do DPJ:
I - subsidiar a Presidência na elaboração do relatório anual do CNJ, na forma do disposto no inciso VII do § 4º do art. 103-B da 
Constituição Federal;
II - desenvolver pesquisas destinadas ao conhecimento da função jurisdicional brasileira;
III - realizar análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais dos diversos segmentos do Poder Judiciário;
IV - elaborar relatórios conclusivos e opinar sobre matéria que lhe seja submetida pelo Plenário, pelo Presidente, pelo Corregedor 
Nacional de Justiça, por Conselheiro ou pelas Comissões;
V - fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias;
VI - disseminar informações e conhecimentos por meio de publicações, seminários e outros veículos.
Art. 38. Para a consecução dos objetivos institucionais do DPJ, o CNJ poderá:
I - estabelecer vínculos de cooperação e intercâmbio com quaisquer órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras 
ou multinacionais, no campo de sua atuação;
II - celebrar contratos com autoridades públicas nacionais ou estrangeiras e pessoas físicas e jurídicas especializadas nos assuntos 
que lhe seja submetido a exame.
Art. 39. O DPJ será dirigido por 1 (um) Diretor Executivo, 1 (um) Diretor de Projetos e 1 (um) Diretor Técnico, sob a coordenação 
do primeiro, e disporá, em sua estrutura, de um Conselho Consultivo composto de nove (9) membros cujas competências serão 
fixadas em regulamento a ser editado pelo Plenário.
§ 1º Os membros do Conselho Consultivo do DPJ serão indicados pela Presidência e aprovados pelo Plenário do CNJ, devendo 
obrigatoriamente  a  escolha  recair  sobre  professores  de  ensino  superior  e  magistrados,  em  atividade  ou  aposentados  e  com 
reconhecida experiência nas atividades do Poder Judiciário.
§ 2º A participação no Conselho Consultivo não será remunerada.
Art. 40. Compete ao Conselho Consultivo:
I - opinar sobre estudos, relatórios, análises e pesquisas que o DPJ lhe submeter;
II - opinar sobre as diretrizes metodológicas e os projetos de pesquisas desenvolvidos no DPJ;
III - examinar e opinar sobre a celebração de convênios e acordos que envolvam as informações contidas nos bancos de dados do 
Poder Judiciário nacional e nos seus arquivos;
IV - propor estudos e projetos nas áreas temáticas relativas a Direito e Sociedade, Direito e Política, Direito e Economia, Reforma 
Legal e do Judiciário, bem como em outras áreas que atendam aos interesses do CNJ;
V - fazer proposições a respeito das linhas de pesquisa desenvolvidas e suas diretrizes metodológicas;
VI - apoiar a Diretoria do DPJ em suas relações com as comunidades científicas nacional e internacional;
VII - dar parecer sobre qualquer quesito que a Diretoria do DPJ lhe submeter;
VIII - elaborar seu regulamento, a ser submetido à aprovação do Plenário do CNJ.
CAPÍTULO IX
DA OUVIDORIA
Art. 41. A Ouvidoria do CNJ será coordenada por um Conselheiro, eleito pela maioria do Plenário.
Parágrafo único. As atribuições da Ouvidoria serão regulamentadas por ato do Plenário.
TÍTULO II
DO PROCESSO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 42. Os requerimentos iniciais, as reclamações disciplinares, os processos instaurados de ofício e os processos recebidos de 
outros órgãos ou os incidentes correlatos  serão protocolados no dia da entrada,  na ordem de recebimento, e  registrados até o 
primeiro dia útil imediato.
§  1º  Os  requerimentos  e  pedidos  iniciais  endereçados  ao  CNJ,  bem assim  os  dirigidos  a  processos  já  em andamento,  serão 
protocolados, registrados e devidamente autuados, digitalizados na Secretaria Processual do CNJ até o primeiro dia útil imediato.
§ 2º Os requerimentos e pedidos dirigidos a processos já em andamento serão juntados imediatamente aos autos respectivos ou 
digitalizados e poderão ser encaminhados:
I - por via eletrônica:
a) no sistema informatizado, mediante cadastramento prévio do advogado ou do interessado;
b) por correspondência eletrônica em endereço indicado no sítio eletrônico do CNJ;
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c)  em equipamento de transmissão de dados e imagens, no número de linha telefônica  divulgado no sítio eletrônico do CNJ, 
devendo os originais ser entregues em até cinco (5) dias, no Protocolo Geral do CNJ, sob pena de cancelamento da distribuição e 
arquivamento sumário do feito ou desconsideração da peça, se interlocutória;
II - por requerimento:
a) diretamente apresentado no Protocolo Geral do CNJ;
b) enviado pelos correios ou por outro meio idôneo, sendo o interessado responsável pela observância do prazo legal ou regimental,  
se for o caso.
§  3º  A dispensa  da  remessa  ou  juntada  dos originais  poderá  ser  autorizada  sempre  que  a  autenticidade dos  requerimentos  e 
documentos puder ser de pronto reconhecida ou admitida pelo setor técnico da Secretaria Processual do CNJ.
§ 4º Se o requerimento inicial contiver cumulação de pedidos que não guardem pertinência temática, o requerente será intimado para 
que,  no  prazo  de  quinze  (15)  dias,  individualize  em  peças  autônomas  cada  uma  das  pretensões  deduzidas,  sob  pena  de 
indeferimento, dispensada a distribuição.
Art. 43. O registro far-se-á em numeração contínua e seriada, observadas as seguintes classes processuais:
I - Inspeção;
II - Correição;
III - Sindicância;
IV - Reclamação Disciplinar;
V - Processo Administrativo Disciplinar;
VI - Representação por Excesso de Prazo;
VII - Avocação;
VIII - Revisão Disciplinar;
IX - Consulta;
X - Procedimento de Controle Administrativo;
XI - Pedido de Providências;
XII - Arguição de Suspeição e Impedimento;
XIII - Acompanhamento de Cumprimento de Decisão;
XIV - Comissão;
XV - Restauração de Autos;
XVI - Reclamação para Garantia das Decisões;
XVII - Ato Normativo;
XVIII - Nota Técnica;
XIX - Termo de Compromisso;
XX - Convênios e Contratos;
XXI - Parecer de Mérito sobre Anteprojeto de Lei.
CAPÍTULO II
DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 44. Os pedidos, propostas de atos normativos e processos regularmente registrados serão, quando for o caso, apresentados à 
distribuição.
§1º A distribuição será feita sob a supervisão da Presidência, por sorteio, mediante sistema informatizado, por classe de processo.
§ 2º A distribuição automática, alternada e aleatória de processos será pública, podendo qualquer interessado ter acesso aos dados 
constantes do respectivo sistema informatizado.
§ 3º Sorteado o Relator, ser-lhe-ão imediatamente conclusos os autos.
§ 4º Havendo prevenção, o processo será distribuído ao Conselheiro que estiver prevento.
§ 5º Considera-se prevento para todos os feitos supervenientes o Conselheiro a quem for distribuído o primeiro requerimento, 
pendente ou já arquivado, acerca do mesmo ato normativo, edital de concurso ou matéria, operando-se a distribuição por prevenção 
também no caso de sucessão do Conselheiro Relator original.
§ 6º Não se submeterá à distribuição a proposta de ato normativo proveniente de Comissão ou decorrente de julgamento de processo 
já distribuído.
Art. 45. A distribuição se fará entre todos os Conselheiros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuando o 
Presidente e o Corregedor Nacional de Justiça.
§ 1º Os processos distribuídos aos Conselheiros permanecerão a eles vinculados ainda que ocorram afastamentos temporários, 
ressalvada a hipótese de medida urgente que necessite de solução inadiável. Nesse caso, adotadas pelo substituto as providências 
que se fizerem necessárias, os autos retornarão ao Relator sorteado assim que cessar o motivo do encaminhamento.
§ 2º Distribuir-se-ão por dependência os procedimentos de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão, continência ou 
afinidade, com outro já ajuizado.
§ 3º Se três ou mais processos que envolvam a mesma questão de direito forem distribuídos por dependência a um único Relator, 
este poderá determinar  que apenas um deles tenha curso regular,  ficando suspensa a tramitação dos demais que a ele ficarão 
apensados, até decisão final a ser proferida e estendida de modo uniforme a todos os procedimentos em curso.
§ 4º Na hipótese de afastamento temporário do Relator, por período superior a trinta dias, os processos poderão ser redistribuídos, a 
pedido do interessado ou por determinação da Presidência, ou do Plenário.
§ 5º A distribuição que deixar de ser feita a Conselheiro ausente ou licenciado será compensada quando terminar a licença ou a 
ausência, salvo se o Plenário dispensar a compensação.
§ 6º Haverá também compensação quando o processo tiver de ser distribuído por prevenção a determinado Conselheiro.
§ 7º O exercício do cargo de Presidente de Comissão não exclui o Conselheiro da distribuição de processos.
Art. 46. Não haverá revisor nos processos submetidos ao CNJ.
Art. 47. Serão distribuídas:
I - ao Presidente as arguições de suspeição ou impedimento em relação aos demais Conselheiros;
II - ao Corregedor Nacional de Justiça:
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a) as reclamações disciplinares;
b) as representações por excesso de prazo;
III - aos outros Conselheiros as demais matérias.
CAPÍTULO III
DOS DIVERSOS TIPOS DE PROCESSOS
Seção I
Da Inspeção
Art. 48. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá realizar inspeções para apuração de fatos relacionados ao conhecimento e à 
verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de 
registro, havendo ou não evidências de irregularidades.
Parágrafo único. As inspeções poderão ser realizadas rotineiramente ou a qualquer tempo por iniciativa da Corregedoria Nacional de 
Justiça, por proposição de qualquer Conselheiro ou a requerimento de autoridade pública, sem prejuízo da atuação disciplinar e 
correicional dos Tribunais.
Art.  49. O Corregedor Nacional de Justiça,  ou aquele que for por ele designado,  disporá de livre ingresso nos locais onde se 
processem as atividades inspecionadas, podendo, se entender conveniente, acessar documentos, livros, registros de computadores ou 
qualquer outro dado ou elemento de prova que repute relevante para os propósitos da inspeção.
Parágrafo único. No exercício de sua função, o Corregedor Nacional de Justiça poderá ser acompanhado de Conselheiros, Juízes 
Auxiliares, peritos ou funcionários da Corregedoria Nacional de Justiça. Sempre que necessário, poderão ser designados servidores 
de outros órgãos do Poder Judiciário ou, mediante cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, para auxiliarem nos 
trabalhos de inspeção.
Art.  50.  A  inspeção  será  realizada  independentemente  de  convocação  ou  comunicação  prévia,  com  ou  sem  a  presença  das 
autoridades responsáveis pelos órgãos inspecionados, podendo colher-se a manifestação de interessados e outras autoridades que 
terão direito a prestar esclarecimentos e fazer observações que reputem de interesse para os fins da inspeção.
Parágrafo  único.  Sempre  que  as  circunstâncias  não  recomendem o  contrário,  a  realização  da  inspeção  poderá  contar  com a 
realização de audiência pública comunicada à autoridade responsável pelo órgão com antecedência mínima de vinte e quatro (24) 
horas.
Art. 51. Concluída a diligência, o Corregedor Nacional de Justiça ou aquele por ele designado mandará lavrar auto circunstanciado,  
mencionando nele tudo quanto for útil aos objetivos daquela.
Art. 52. O Corregedor Nacional de Justiça poderá desde logo adotar as medidas cabíveis de sua competência e proporá ao Plenário 
as  demais  que  tenha  por  necessárias  e  adequadas  aos  objetivos  da  inspeção,  à  vista  das  necessidades  ou  deficiências  nela 
evidenciadas.
Parágrafo único.  O Plenário  do CNJ e  o  Corregedor  Nacional  de  Justiça  poderão,  conforme o  caso,  encaminhar  traslado do 
expediente de inspeção à Corregedoria do Tribunal ao qual esteja o órgão inspecionado vinculado, para a adoção das providências a 
seu cargo com ou sem prazo.
Art. 53. O Plenário do CNJ poderá, tendo em vista o conteúdo das atas de inspeção, em face do órgão inspecionado, regulamentar 
práticas administrativas, uniformizando procedimentos com vista à melhoria da organização, do funcionamento e do controle dos 
serviços de administração da Justiça.
Seção II
Da Correição
Art.  54. A Corregedoria Nacional  de Justiça poderá realizar  correições  para apuração de fatos determinados relacionados com 
deficiências graves dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.
§ 1º As correições serão realizadas sem prejuízo da atuação disciplinar e correicional dos Tribunais.
§ 2º A Corregedoria Nacional  de Justiça promoverá as diligências necessárias solicitadas por Conselheiro para a instrução de 
processo sob sua relatoria.
Art.  55. O Corregedor Nacional de Justiça, ou o Juiz Auxiliar por ele designado, disporá de livre ingresso nos locais onde se 
processem as atividades sob correição, podendo, se entender conveniente, requisitar e acessar documentos, livros,  registros de 
computadores ou qualquer outro dado ou elemento de prova que repute relevante para os propósitos da correição.
Parágrafo único. No exercício de sua função, o Corregedor Nacional de Justiça poderá ser acompanhado de Conselheiros, Juízes 
Auxiliares, peritos ou funcionários da Corregedoria Nacional de Justiça. Sempre que necessário, poderão ser designados servidores 
de outros órgãos do Poder Judiciário ou, mediante cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, para auxiliarem nos 
trabalhos de correição.
Art. 56. A correição será precedida de ato convocatório com indicação dos fatos a apurar e realizada na presença das autoridades 
responsáveis pelos órgãos correicionados, que terão direito a prestar esclarecimentos e fazer observações que reputem de interesse 
para a elucidação dos fatos objeto de apuração.
Parágrafo único. Em caso de extrema urgência ou em virtude de relevante motivação devidamente fundamentada, a correição poderá
ser realizada sem a comunicação prévia e independente da ciência da autoridade judiciária responsável.
Art. 57. Concluída a diligência, o Corregedor Nacional de Justiça ou aquele por ele designado mandará lavrar auto circunstanciado,  
mencionando nele tudo quanto for útil aos objetivos daquela.
Art. 58. O Corregedor Nacional de Justiça poderá desde logo adotar as medidas cabíveis de sua competência e proporá ao Plenário 
as  demais  que  tenha  por  pertinentes  e  adequadas  aos  objetivos  da  correição,  à  vista  das  necessidades  ou  deficiências  nela 
verificadas.  Em  qualquer  momento  em  que  apuradas  as  irregularidades  que  constituam  ilícito  penal  serão  imediatamente 
comunicadas ao Ministério Público.
Parágrafo único. O Plenário do CNJ e o Corregedor Nacional de Justiça poderão encaminhar traslado do expediente de correição à  
corregedoria do tribunal ao qual esteja o órgão correicionado vinculado, para a adoção das providências a seu cargo, com ou sem 
prazo.
Art.  59.  O  Plenário  do CNJ poderá,  tendo em vista  o  conteúdo das  atas  de  correição,  regulamentar  práticas  administrativas, 
uniformizando procedimentos com vista à melhoria da organização, do funcionamento e do controle dos serviços de administração 
da Justiça.
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Parágrafo único.  O Plenário, a Presidência ou o Corregedor Nacional de Justiça poderá, conforme as necessidades apuradas a 
qualquer tempo, determinar a realização de mutirão para atendimento de excesso ou congestionamento de feitos ou processos em 
qualquer  vara  ou  juízo,  diretamente  ou  por  Juízes  Auxiliares,  nesse  caso  conferindo-lhes  por  delegação  especial,  poderes 
correicionais gerais para o completo desempenho das diligências.
Seção III
Da Sindicância
Art. 60. A sindicância é o procedimento investigativo sumário levado a efeito pela Corregedoria Nacional de Justiça, com prazo de 
conclusão não excedente  de  sessenta  (60)  dias,  destinado a  apurar  irregularidades  atribuídas  a  magistrados  ou  servidores  nos 
serviços judiciais e auxiliares,  ou a quaisquer serventuários, nas serventias e nos órgãos prestadores de serviços notariais e de 
registro, cuja apreciação não se deva dar por inspeção ou correição.
§ 1º  São aplicáveis  à  instrução das  sindicâncias  para  a apuração  de infrações  cometidas  por  servidores  do CNJ ou do Poder 
Judiciário,  no que couberem, as disposições relativas a processos disciplinares previstas na Lei Orgânica da Magistratura e na 
legislação federal ou estadual pertinente à hipótese.
§ 2º A juízo do Corregedor Nacional de Justiça o prazo de que trata o caput deste artigo poderá, conforme a necessidade, ser  
motivadamente prorrogado por prazo certo.
Art. 61. O Corregedor Nacional de Justiça poderá delegar a Conselheiros e aos magistrados requisitados, em caráter permanente ou 
temporário, competência para a realização de sindicância.
Parágrafo único. Sempre que necessário, poderão ser designados servidores de outros órgãos do Poder Judiciário ou, mediante 
cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, para auxiliarem nos trabalhos de apuração da sindicância.
Art. 62. O Corregedor Nacional de Justiça ou o sindicante intimará o sindicado ou seu procurador para acompanhar a inquirição de 
testemunhas, podendo formular perguntas.
Parágrafo único. Encerrada a investigação, o sindicante elaborará o relatório, do qual será dada vista ao sindicado, pelo prazo de 
quinze (15) dias, para apresentação de defesa prévia, cabendo ao Corregedor Nacional de Justiça propor ao Plenário do CNJ o 
arquivamento ou a instauração de processo disciplinar.
Art. 63. O Corregedor Nacional de Justiça ou o sindicante por ele regularmente designado determinará a oitiva do investigado, que  
terá o prazo de quinze (15) dias para apresentar, querendo, as alegações que entender pertinentes ao esclarecimento dos fatos ou à 
defesa de seus direitos, oferecendo, desde logo, as provas que entender adequadas.
Art.  64.  Encerrada  a  instrução,  o  sindicante  elaborará  o  relatório  e  se  não for  caso  de  arquivamento  caberá,  desde  logo,  ao 
Corregedor Nacional de Justiça propor ao Plenário do CNJ a instauração de processo administrativo disciplinar.
Art. 65. Se restar apurada a existência de fundados indícios de infração grave, o Plenário do CNJ poderá deliberar que o processo de 
sindicância em que o arguido tenha sido ouvido constitua parte instrutória do processo disciplinar.
Art.  66. No caso de sindicância para apuração de infração disciplinar imputada a titular de serviços notariais de registro,  será 
observado o procedimento previsto na respectiva legislação.
Seção IV
Da Reclamação Disciplinar
Art.  67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros do Poder Judiciário, e contra titulares de seus serviços 
auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.
§ 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a  
identificação do reclamado e as provas da infração.
§ 2º Quando não atendidos os requisitos legais ou o fato narrado não configurar infração disciplinar a reclamação será arquivada.
§ 3º Não sendo caso de arquivamento ou indeferimento sumário, o reclamado será notificado para prestar informações em quinze 
(15)  dias,  podendo  o  Corregedor  Nacional  de  Justiça  requisitar  informações  à  corregedoria  local  e  ao  tribunal  respectivo  ou 
determinar diligência para apuração preliminar da verossimilhança da imputação.
§ 4º Nas reclamações oferecidas contra magistrados de primeiro grau, poderá o Corregedor Nacional de Justiça enviar cópia da 
petição e dos documentos à corregedoria de justiça respectiva, fixando prazo para apuração e comunicação da conclusão.
Art. 68. Prestadas as informações, o Corregedor Nacional de Justiça arquivará a reclamação se confirmado que o fato não constitui  
infração disciplinar.
Art.  69.  Configurada  a  infração  disciplinar,  o  Corregedor  Nacional  de  Justiça  proporá  ao  Plenário  a  instauração  de  processo 
administrativo disciplinar, se as provas forem suficientes, ou instaurará sindicância para investigação dos fatos.
Parágrafo  único.  Sendo  as  provas  da  infração  suficientes  à  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  o  Corregedor 
Nacional de Justiça, antes de submeter o feito à apreciação do Plenário, intimará o magistrado ou servidor para oferecer defesa 
prévia em quinze (15) dias, devendo constar da intimação a descrição do fato e a sua tipificação legal.
Art.  70.  O  procedimento  da  reclamação disciplinar  contra  magistrado obedecerá,  no  que  couber,  ao  disposto  no  Estatuto  da 
Magistratura.
Art. 71. O Corregedor Nacional de Justiça poderá delegar aos Conselheiros e aos magistrados requisitados, em caráter permanente 
ou temporário, competência para a apuração de irregularidades objeto de reclamações.
Art. 72. Se da apuração da reclamação disciplinar resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado ou servidor, o 
Corregedor  Nacional  de  Justiça  determinará  a  instauração  de  sindicância  ou  proporá  a  instauração  de  processo  disciplinar, 
submetendo ao Plenário conforme o caso.
Seção V
Do Processo Administrativo Disciplinar
Art. 73. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidades de magistrado e de titulares de 
serviços notariais e de registro, por infração praticada no exercício de suas atribuições.
Art. 74. Determinada pelo CNJ a instauração do processo administrativo disciplinar, o feito será distribuído a um Relator a quem 
competirá ordenar e dirigir a instrução respectiva. 
Parágrafo único. É impedido de atuar nos processos administrativos disciplinares o Conselheiro que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria em discussão;
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II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao 
cônjuge, companheiro, parente e afins até o terceiro grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo cônjuge ou companheiro.
Art.  75.  O processo administrativo disciplinar  instaurado contra  magistrado obedecerá ao  procedimento ditado no Estatuto da 
Magistratura, inclusive no que concerne à aplicação pelo CNJ das penas disciplinares respectivas, aplicando-se subsidiariamente no 
que não for incompatível com Resolução do CNJ, a Lei nº 8.112, de 1990, e a Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo único. Instaurado o processo disciplinar, ou no curso dele, o Plenário do CNJ poderá afastar o magistrado ou servidor das 
suas funções.
Art. 76. O processo administrativo disciplinar instaurado contra titular de serviços notariais e de registro obedecerá ao procedimento 
estabelecido na legislação funcional.
Art. 77. Encerrada a instrução, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze (15) dias, salvo se outro prazo 
for legalmente fixado.
Seção VI
Da Representação por Excesso de Prazo
Art. 78. A representação contra magistrado por excesso injustificado de prazo para a prática de ato de sua competência jurisdicional 
ou administrativa poderá ser formulada por qualquer pessoa com interesse legítimo, pelo Ministério Público, pelos Presidentes de 
tribunais ou, de ofício, pelos Conselheiros.
§ 1º A representação será instruída com os documentos necessários à sua demonstração e será dirigida ao Corregedor Nacional de 
Justiça.
§ 2º Não sendo o caso de indeferimento sumário da representação, o Corregedor Nacional de Justiça enviará, mediante ofício, a  
segunda via acompanhada de cópia da documentação ao representado, a fim de que este, no prazo de quinze (15) dias, apresente a  
sua defesa, com indicação, desde logo, das provas que pretende produzir.
§ 3º Decorrido o prazo de defesa, o Corregedor Nacional de Justiça proporá ao Plenário, conforme o caso, o arquivamento da 
representação ou a instauração de processo disciplinar.
§ 4º As disposições deste artigo são aplicáveis, no que couber, ao pedido de representação por excesso de prazo apresentado contra  
servidor do Poder Judiciário ou de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.
§ 5º Independentemente da configuração de infração disciplinar, se verificada pela prova dos autos a existência de grave atraso ou 
de grande acúmulo de processos, o Corregedor Nacional de Justiça submeterá o caso ao Plenário, com proposta de adoção de 
providência.
Seção VII
Da Avocação
Art. 79. A avocação de processo disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário ou de seus serviços auxiliares, serventias 
e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, dar-se-á mediante representação fundamentada de qualquer membro do CNJ, 
do Procurador-Geral da República, do Presidente do Conselho Federal da OAB ou de entidade nacional da magistratura.
Parágrafo único. Cuidando-se de matéria de competência da Corregedoria Nacional de Justiça caberá ao Corregedor Nacional de 
Justiça deliberar;  sendo caso de competência do Plenário do CNJ será distribuído o feito,  cabendo ao Relator decidir sobre a 
relevância da matéria, podendo, em qualquer caso, determinar-se o arquivamento liminar se manifestamente infundado o pedido.
Art. 80. O Corregedor Nacional de Justiça, acolhendo o pedido e ouvido o órgão disciplinar, adotará as providências pertinentes no 
âmbito da competência da Corregedoria Nacional de Justiça, conhecendo e deliberando definitivamente a respeito.
Art.  81.  Nos demais  casos,  o  Relator  mandará  ouvir,  em quinze (15)  dias,  o  magistrado ou o servidor  e  o  órgão disciplinar 
originariamente competente para a decisão.
§ 1º Findo o prazo, com ou sem as informações, o Relator pedirá a inclusão do processo em pauta, para deliberação pelo Plenário.
§ 2º Decidindo o Plenário pela avocação do processo disciplinar, a decisão será imediatamente comunicada ao tribunal respectivo, 
para o envio dos autos no prazo máximo de quinze (15) dias.
§ 3º Recebidos os autos avocados, estes serão novamente autuados, com distribuição por prevenção ao Relator.
§ 4º Ao Relator caberá ordenar e dirigir o processo disciplinar avocado, podendo aproveitar os atos já praticados regularmente na 
origem.
§ 5º Se em procedimento em curso no CNJ tornar-se necessário avocar procedimento disciplinar correlato, o Corregedor Nacional 
de Justiça ou o Relator, depois de ouvir o órgão respectivo, proporá, incidentalmente, ao Plenário a avocação do feito.
Seção VIII
Da Revisão Disciplinar
Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e 
membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão.
Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida:
I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ;
II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da 
decisão proferida pelo órgão de origem.
Art. 84. O pedido de revisão será apresentado em petição escrita, devidamente fundamentada e com toda a documentação pertinente.
Art. 85. O Relator poderá indeferir, de plano, o pedido de revisão que se mostre intempestivo, manifestamente sem fundamento ou 
improcedente.
§ 1º O pedido será instruído com a certidão do julgamento do processo disciplinar e com as peças necessárias à comprovação dos  
fatos alegados.
§ 2º O Relator poderá determinar que se apensem ou os autos originais ou cópias autenticadas de todas as peças do processo, 
requisitando-se ao Tribunal competente as providências necessárias, no prazo de quinze (15) dias.
Art. 86. A instauração de ofício da revisão de processo disciplinar poderá ser determinada pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, 
mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da 
OAB.
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Art. 87. A instrução do processo de revisão disciplinar observará os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Parágrafo único. Finda a instrução, o Procurador-Geral da República e o magistrado acusado ou seu defensor terão vista dos autos 
por dez dias, para razões.
Art. 88. Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá determinar a instauração de processo administrativo 
disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o  
processo.
Seção IX
Da Consulta
Art. 89. O Plenário decidirá sobre consultas, em tese, de interesse e repercussão gerais quanto à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência.
§ 1º A consulta deve conter indicação precisa do seu objeto, ser formulada articuladamente e estar instruída com a documentação 
pertinente, quando for o caso.
§ 2º A resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral.
Art.  90.  A  consulta  poderá  ser  respondida  monocraticamente,  quando  a  matéria  já  estiver  expressamente  regulamentada  em 
Resolução ou Enunciado Administrativo, ou já tiver sido objeto de pronunciamento definitivo do Plenário ou do Supremo Tribunal 
Federal.
Seção X
Do Procedimento de Controle Administrativo
Art. 91. O controle dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário será exercido pelo Plenário do 
CNJ, de ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, 
especialmente os de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo da competência do Tribunal de 
Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados.
Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco (5) anos, salvo quando houver 
afronta direta à Constituição.
Art. 92. O pedido, que deverá ser formulado por escrito com a qualificação do requerente e a indicação clara e precisa do ato 
impugnado, será autuado e distribuído a um Relator.
Art.  93.  A  instauração  de  ofício  do procedimento de  controle  administrativo poderá  ser  determinada  pelo Plenário,  mediante 
proposição de Conselheiro, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB.
Art. 94. O Relator determinará a notificação da autoridade que praticou o ato impugnado e dos eventuais interessados em seus 
efeitos, no prazo de quinze (15) dias.
§ 1º O Relator poderá determinar as formas e os meios de notificação pessoal dos eventuais interessados.
§ 2º A notificação será feita por edital quando dirigida a eventuais interessados não identificados, desconhecidos ou com domicílio 
não informado nos autos.
Art. 95. Não ilidido o fundamento do pedido, o Plenário determinará:
I - a sustação da execução do ato impugnado;
II - a desconstituição ou a revisão do respectivo ato administrativo;
III - o afastamento da autoridade competente pela prática do ato impugnado.
Parágrafo único. O Plenário poderá fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei ou dos  
atos do CNJ.
Art. 96. Em se tratando de matéria sujeita à competência administrativa concorrente, o Plenário, por conveniência ou oportunidade, 
poderá determinar que o procedimento seja iniciado ou tenha prosseguimento perante a autoridade administrativa de menor grau 
hierárquico para decidir fixando prazo para a sua conclusão.
Art.  97.  Aplicam-se  ao  procedimento  previsto  neste  capítulo,  no  que  couber,  as  regras  previstas  na  legislação  de  processo 
administrativo.
Seção XI
Do Pedido de Providências
Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer  
expediente  que  não  tenha  classificação  específica  nem  seja  acessório  ou  incidente  serão  incluídos  na  classe  de  pedido  de 
providências,  cabendo ao  Plenário  do  CNJ ou ao  Corregedor  Nacional  de  Justiça,  conforme a  respectiva  competência,  o  seu 
conhecimento e julgamento.
Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do CNJ, o Presidente ou o Relator poderão, no 
âmbito  de  sua  competência  e  motivadamente,  adotar  providências  acauteladoras  sem  a  prévia  manifestação  da  autoridade, 
observados os limites legais.
Parágrafo único. Quando a medida cautelar for deferida pelo Relator será submetida a referendo do Plenário na primeira sessão 
ordinária seguinte.
Art.  100. O expediente será autuado e distribuído a um Relator,  que poderá determinar a realização de diligências,  audiências 
públicas, consultas públicas e solicitar esclarecimentos indispensáveis à análise do requerimento.
§ 1º Atendidos os requisitos mínimos, e sendo o caso, o Relator solicitará a sua inclusão na pauta de julgamento.
§ 2º A execução do pedido de providências acolhido pelo Plenário será realizada por determinação do Presidente do CNJ e pelo 
Corregedor Nacional de Justiça nos casos de sua competência.
Seção XII
Da Reclamação para Garantia das Decisões
Art. 101. A reclamação para garantia das decisões ou atos normativos poderá ser instaurada de ofício ou mediante provocação,  
sendo submetida ao Presidente do CNJ.
Parágrafo único. O requerimento deverá ser instruído com cópia da decisão atacada e referência expressa ao ato ou decisão do 
Plenário cuja autoridade se deva preservar, sob pena de indeferimento liminar.
Seção XIII
Do Ato Normativo

19



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art.  102.  O  Plenário  poderá,  por  maioria  absoluta,  editar  atos  normativos,  mediante  Resoluções,  Instruções  ou  Enunciados 
Administrativos e, ainda, Recomendações.
§ 1º A edição de ato normativo ou regulamento poderá ser proposta por Conselheiro ou resultar de decisão do Plenário quando 
apreciar  qualquer  matéria,  ainda quando o pedido seja considerado improcedente,  podendo ser  realizada  audiência pública  ou 
consulta pública.
§ 2º Decidida pelo Plenário a edição do ato normativo ou da recomendação, a redação do texto respectivo será apreciada em outra 
sessão plenária, salvo comprovada urgência.
§ 3º A edição de ato normativo poderá, a critério do Plenário ou do Relator, ser precedida de audiência pública ou consulta pública 
por prazo não superior a 30 (trinta) dias.
§ 4º Os efeitos do ato serão definidos pelo Plenário.
§ 5º As Resoluções e Enunciados Administrativos terão força vinculante, após sua publicação no Diário da Justiça e no sítio 
eletrônico do CNJ.
§ 6º Os Enunciados serão numerados em ordem crescente de referência, com alíneas, quando necessário, seguidas de menção dos 
dispositivos legais e dos julgados em que se fundamentam.
Seção XIV
Da Nota Técnica
Art. 103. O Plenário poderá, de ofício ou mediante provocação:
I - elaborar notas técnicas, de ofício ou mediante requerimento de agentes de outros Poderes, sobre políticas públicas que afetem o  
desempenho do Poder Judiciário, anteprojetos de leis, projetos de lei, e quaisquer outros atos com força normativa que tramitam no 
Congresso Nacional,  nas Assembleias Legislativas ou em quaisquer  outros entes da Administração Pública Direta ou Indireta, 
quando caracterizado o interesse do Poder Judiciário;
II - elaborar notas técnicas sobre normas ou situações específicas da Administração Pública quando caracterizado o interesse do 
Poder Judiciário;
III - elaborar notas técnicas endereçadas ao Supremo Tribunal Federal relativas aos projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário.
CAPÍTULO IV
DA EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES
Art. 104. Cabe à Secretaria-Geral, mediante órgão específico, o acompanhamento do fiel cumprimento dos atos e decisões do CNJ e 
à Secretaria da Corregedoria Nacional de Justiça o das deliberações do Corregedor Nacional de Justiça.
§  1º A Secretaria-Geral  informará o Presidente e o Relator,  conforme o caso,  permanentemente,  sobre os  eventos e omissões 
relacionados com as deliberações do CNJ.
§ 2º A Secretaria-Geral disponibilizará ao público, através do sítio eletrônico do CNJ, planilha atualizada mensalmente indicando o 
cumprimento ou não, pelos tribunais, dos atos normativos e das decisões do CNJ separadas por ato decisório e por tribunal.
Art. 105. Comprovada a resistência ao cumprimento da decisão proferida pelo CNJ em mais de 30 dias além do prazo estabelecido, 
o Plenário, o Presidente ou o Corregedor Nacional de Justiça, de ofício ou por reclamação do interessado, adotará as providências 
que entenderem cabíveis à sua imediata efetivação, sem prejuízo da instauração do competente procedimento disciplinar contra a 
autoridade recalcitrante e, quando for o caso, o envio de cópias ao Ministério Público para a adoção das providências pertinentes.
Art. 106. As decisões judiciais que contrariarem as decisões do CNJ não produzirão efeitos em relação a estas, salvo se proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal.
CAPÍTULO V
DAS PROVAS
Art. 107. Qualquer meio legal ou moralmente legítimo será hábil para fazer prova dos fatos alegados.
Parágrafo único. A proposição, a admissão e a produção de provas no CNJ obedecerão, no que couber, ao disposto na legislação 
sobre processo administrativo e subsidiariamente ao processo judicial civil e penal, observados os preceitos deste Regimento.
Art. 108. O requerente deverá instruir seu requerimento com a documentação necessária à compreensão de seu pedido.
Parágrafo único. Havendo documento necessário à prova do alegado em órgãos judiciais ou de serviços auxiliares, serventias e 
órgãos prestadores  de serviços  notariais  e  de  registro,  ou em poder  de autoridade que se  recuse a fornecê-lo  por  certidão,  o 
requerente, indicando esse fato, poderá requerer ao Relator ou ao Corregedor Nacional de Justiça que o requisite ou que fixe prazo 
para a devida exibição.
Art. 109. O interessado, quando for o caso, será intimado para manifestar-se sobre documento juntado após a sua última intervenção 
no processo.
Art.  110.  No processo  em que  se  fizer  necessária  a  presença  do interessado ou de  terceiro,  o  Plenário  ou  o  Relator  poderá, 
independentemente de outras sanções legais, expedir ordem de condução da pessoa que, intimada, deixar de comparecer sem justo 
motivo no local que lhe for designado.
Art. 111. Os depoimentos poderão ser taquigrafados, estenotipados, videogravados ou gravados e depois transcritos ou copiados os 
trechos indicados pelos interessados ou pelo Relator.
§ 1º. Aplica-se o disposto neste artigo ao interrogatório dos acusados em processos disciplinares.
§ 2º. As inquirições ou depoimentos de testemunhas ou interessados, acaso necessários, poderão ser colhidos fora da sede do CNJ 
mediante carta de ordem, nos termos e forma determinados pelo Relator ou pelo Corregedor Nacional de Justiça nos casos de sua 
competência respectiva.
CAPÍTULO VI
DAS AUDIÊNCIAS
Art. 112. As audiências para instrução dos feitos serão realizadas em local, dia e hora designados pelo Relator.
§ 1º A abertura e o encerramento da audiência serão apregoados pelo servidor designado para secretariar os trabalhos.
§ 2º Nas hipóteses previstas em lei, inclusive no que se refere ao sigilo constitucional, e naquelas em que a preservação do direito à 
intimidade assim o recomendar, as audiências poderão ser realizadas sob caráter reservado, com a presença apenas do Relator, do 
interessado, dos advogados e do representante do Ministério Público.
Art. 113. O secretário lavrará ata, na qual registrará os nomes dos interessados, dos advogados e do representante do Ministério 
Público presentes, os requerimentos verbais e todos os outros atos e ocorrências.
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Art. 114. Com exceção dos advogados e do representante do Ministério Público, as pessoas que tomarem parte na audiência não 
poderão retirar-se da sala sem a permissão do Relator.
CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional 
de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário 
do CNJ.
§ 1º  São recorríveis  apenas as decisões de que manifestamente resultar ou puder resultar  restrição de direito ou prerrogativa, 
determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por 
excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.
§ 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 
cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento.
§ 3º Relatará o recurso administrativo o prolator da decisão recorrida; quando se tratar de decisão proferida pelo Presidente, a seu 
juízo o recurso poderá ser livremente distribuído.
§ 4º O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada; podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em 
caso relevante.
§ 5º A decisão final do colegiado substitui a decisão recorrida para todos os efeitos.
§ 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso.
CAPÍTULO VIII
DAS SESSÕES
Art. 116. As sessões serão públicas, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal e de proteção do direito à 
intimidade.
Art. 117. Nas sessões do Plenário e das Comissões, observar-se-á a seguinte ordem:
I - verificação do número de Conselheiros;
II - discussão e aprovação da ata anterior;
III - apreciação da pauta;
IV - assuntos gerais.
§ 1º Antes ou durante a sessão, o Conselheiro poderá apresentar indicação ou proposta escritas, devendo o Presidente designar 
Relator para apresentar relatório e voto escritos na sessão seguinte.
§ 2º O Presidente, em caso de urgência e relevância, pode designar Relator para apresentar relatório e voto orais na mesma sessão ou 
submeter a matéria diretamente à discussão e à votação.
§ 3º Cabe ao Secretário-Geral secretariar as sessões do Plenário.
Art. 118. As sessões do Plenário poderão ser ordinárias, extraordinárias ou de planejamento.
§ 1º  As sessões ordinárias serão realizadas quinzenalmente,  em dias úteis,  mediante prévia comunicação aos  Conselheiros  do 
calendário de planejamento instituído ao início de cada semestre.
§ 2º As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, fora do calendário semestral estabelecido, com pelo menos dois 
dias úteis de antecedência.
§ 3º O Presidente convocará sessão extraordinária, que se realizará em até quinze (15) dias, quando requerida, por escrito, por um 
terço dos Conselheiros, devendo o requerimento indicar o tema objeto de análise e deliberação.
Art. 119. São atribuições da Presidência nas sessões plenárias:
I - dirigir os debates, as votações e as deliberações, podendo limitar a duração das intervenções;
II - após os debates, submeter os casos à deliberação do Plenário delimitando os pontos objeto da votação;
III - manter a ordem dos trabalhos especialmente quanto ao uso do tempo previamente estipulado para os interessados ou quanto aos 
limites do assunto objeto de deliberação do Plenário;
IV - dispor sobre a suspensão da sessão quando houver motivo relevante e justificado, fixando a hora em que deva ser reiniciada, 
sempre dentro das vinte e quatro (24) horas seguintes;
V - proferir voto em caso de empate.
Art.  120.  As  pautas  do  Plenário  serão  organizadas  pela  Secretaria-Geral,  com  aprovação  da  Presidência,  encaminhando-se 
previamente aos Conselheiros os dados pertinentes aos pontos incluídos em pauta.
§ 1º Poderão ser apresentados em mesa, pela relevância, urgência ou conveniência, assuntos que não se encontrem inscritos na pauta 
da sessão.
§ 2º A publicação da pauta de julgamento no Diário da Justiça antecederá quarenta e oito (48) horas, pelo menos, à sessão em que os 
processos possam ser chamados.
§ 3º Para ciência dos interessados, a pauta de julgamentos também será publicada no sítio eletrônico do CNJ.
§ 4º Somente serão incluídos em pauta os processos cujos autos estejam disponíveis na Secretaria Processual, com os respectivos 
relatórios para inserção no sistema informatizado da sessão de julgamento.
Art. 121. As decisões do Plenário do CNJ e das Comissões serão tomadas pelo voto da maioria simples dos Conselheiros presentes,
observado o quorum regimental, exceto nos casos em que haja exigência de quorum qualificado.
Art. 122. Nas sessões do Plenário, o Presidente do CNJ sentará ao centro da mesa principal; à sua direita, tomarão assento, pela  
ordem, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB; à sua esquerda, o Secretário-Geral.
§ 1º O Corregedor Nacional de Justiça tomará assento na primeira cadeira da bancada à direita da mesa central; o Conselheiro 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho tomará assento na primeira cadeira da bancada à esquerda da mesa central, seguido, 
nesta ordem, pelos Conselheiros membros de Tribunal de Justiça, de Tribunal Regional Federal e de Tribunal Regional do Trabalho;  
pelos Conselheiros magistrados da 1ª instância da Justiça Comum dos Estados, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho; pelos  
Conselheiros membros do Ministério Público da União e do Ministério Público Estadual; pelos Conselheiros indicados pela OAB; e 
pelos Conselheiros indicados pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às Comissões, no que couber.
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§ 3º O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB poderão ser representados nas sessões do 
Plenário por quem eles indicarem.
Art. 123. De cada sessão plenária do CNJ será lavrada uma ata sucinta pelo Secretário-Geral, contendo a data da reunião; os nomes 
do Presidente e dos demais Conselheiros presentes na instalação dos trabalhos; os nomes do Procurador-Geral da República e do 
Presidente do Conselho Federal da OAB, quando presentes; assim como um resumo dos principais assuntos tratados e a relação dos 
números dos processos apresentados em mesa.
Parágrafo único. Em documento anexo constará a relação dos processos julgados, especificando se as votações foram por maioria ou 
por unanimidade, devendo constar o número exato dos votos emitidos, o sentido de cada um deles, constando, ainda, a relação dos 
processos adiados e os com pedido de vista.
Art. 124. Na sessão plenária, os julgamentos observarão, preferencialmente, a seguinte ordem: as medidas de urgência, os processos 
com pedido de vista ou com os advogados presentes.
Parágrafo único. Em caso de urgência, o Relator poderá indicar preferência para o julgamento.
Art.  125.  Nos julgamentos, será assegurado direito à sustentação oral  ao interessado ou a seu advogado,  e,  se for o caso, ao 
Presidente do Tribunal, pelo prazo de dez (10) minutos.
§ 1º Apresentado o relatório, preferentemente resumido, o Relator poderá antecipar a conclusão do voto, hipótese em que poderá 
ocorrer a desistência da sustentação oral, assegurada pelo Presidente a palavra ao interessado se houver qualquer voto divergente do 
antecipado pelo Relator.
§ 2º Não havendo desistência da sustentação oral, o Presidente concederá a palavra, sucessivamente ao requerente que não tenha 
advogado constituído, ou a seu advogado, e ao requerido que não tenha advogado constituído, ou a seu advogado.
§ 3º Não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, 
dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos.
§ 4º A solicitação para sustentação oral deverá ser formulada até o horário previsto para o início da sessão de julgamento.
§ 5º No caso de litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, o prazo será dividido igualmente entre os do mesmo grupo, 
se não o convencionarem diversamente.
§ 6º O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB terão igual prazo ao dos interessados para as 
suas respectivas sustentações orais.
§ 7º Os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimento, produzir sustentação oral ou responderem às perguntas que 
lhes forem feitas pelos Conselheiros.
§ 8º Os Presidentes das associações nacionais, presentes à sessão, poderão usar da palavra.
Art. 126. Durante os debates, cada Conselheiro poderá falar tantas vezes sobre o assunto em discussão quantas forem necessárias ao 
esclarecimento da causa ou, em regime de votação, para explicar a modificação do voto, desde que devidamente autorizado pelo 
Presidente.
Parágrafo único. A palavra será solicitada, pela ordem, ao Presidente ou, mediante aparte, a quem dela estiver fazendo uso.
Art. 127. Se algum dos Conselheiros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, na primeira sessão 
ordinária subsequente, com preferência na pauta, independentemente de nova publicação.
§ 1º Ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Conselheiros, ainda que não compareçam ou hajam 
deixado o exercício do cargo.
§ 2º Não participarão do julgamento os Conselheiros que não tenham assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando se derem 
por esclarecidos.
§ 3º Se, para o efeito do quorum ou de desempate na votação, for necessário o voto de Conselheiro nas condições do parágrafo  
anterior, serão renovados o relatório e a sustentação oral, computando-se os votos anteriormente proferidos.
Art. 128. Concluído o debate oral, o Presidente tomará os votos, em primeiro lugar, do Relator e, a seguir, dos demais Conselheiros, 
na ordem da precedência regimental.
§ 1º Encerrada a votação, o Presidente proclamará a decisão.
§ 2º Se o Relator for vencido, ficará designado para redigir o acórdão o autor do primeiro voto vencedor.
Art. 129. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.
Parágrafo único. Sempre que, antes ou após o relatório, algum dos Conselheiros suscitar preliminar, será ela discutida e decidida, 
antes da apresentação do voto pelo Relator. Se não for acolhida a preliminar, prosseguir-se-á no julgamento.
Art. 130. Rejeitada a preliminar, ou se com ela for compatível a apreciação do mérito, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da 
matéria principal, pronunciando-se sobre esta os Conselheiros vencidos na preliminar.
Art. 131. O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-á na mesma sessão, salvo pedido de vista.
Art. 132. O Plenário poderá converter o julgamento em diligência, quando necessária à decisão da causa.
Art.  133. Os processos não julgados serão considerados adiados e estarão automaticamente incluídos na sessão de julgamento 
seguinte, independentemente de nova publicação, salvo por motivo justificado.
Art. 134. O Relator poderá propor ao Plenário correção da decisão quando constatar a existência de erro material.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 135. A iniciativa de proposta de emenda regimental cabe a qualquer Conselheiro ou Comissão do CNJ.
Parágrafo único. Recebida a proposta pela Presidência, será imediatamente autuada e encaminhada à Comissão de Reforma do 
Regimento Interno, que terá prazo de cento e vinte (120) dias para apreciá-la e encaminhá-la para o Plenário.
Art. 136. As emendas considerar-se-ão aprovadas se obtiverem o voto favorável da maioria absoluta do Plenário do CNJ.
Art. 137. Enquanto o CNJ não possuir estrutura administrativa adequada para o seu pleno funcionamento, poderá celebrar convênio 
com o Supremo Tribunal Federal ou outros Tribunais para que prestem o suporte administrativo necessário.
Art. 138. Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o CNJ poderá, por Resolução, nos termos do art. 5º, § 2º, da EC nº 
45/2004, disciplinar seu funcionamento, dispor sobre a sua estrutura, direitos e deveres de seus Conselheiros, bem como sobre 
cargos e funções indispensáveis ao seu regular funcionamento.
Art.  139.  Salvo se funcionário efetivo do CNJ,  não poderá  ser  nomeado para cargo em comissão,  ou designado para função 
gratificada, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, de quaisquer dos Conselheiros 
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em atividade, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal  e  dos Tribunais  Superiores,  do Procurador-Geral  da República,  dos 
Subprocuradores Gerais e dos Conselheiros Federais da OAB, dos Deputados Federais e dos Senadores da República.
Art. 140. As decisões, atos regulamentares e recomendações do CNJ serão publicados no Diário da Justiça da União, e no sítio  
eletrônico do CNJ.
Art.  141.  Ato  normativo  disciplinará  as  formas  e  os  meios  de  notificação  dos  interessados  nos  procedimentos  de  controle 
administrativo.
Art. 142. Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário.
Art. 143. Este Regimento, aprovado na 79ª Sessão Ordinária do Plenário do CNJ, de 3 de março de 2009, entra em vigor no dia 
seguinte ao de sua publicação no Diário da Justiça da União e revoga a Resolução nº 2 de 16 de agosto de 2005 e suas alterações.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

9) RESOLUÇÃO Nº 67, DE 3 DE MARÇO DE 2009
(Publicada no DOU de 6-3-2009)
ANEXO(*)
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, instalado no dia 14 de junho de 2005, órgão do Poder Judiciário com atuação em todo 
o território nacional, com sede em Brasília-DF, compõe-se de quinze membros, nos termos do art. 103-B da Constituição Federal.
Art. 2º Integram o CNJ:
I - o Plenário;
II - a Presidência;
III - a Corregedoria Nacional de Justiça;
IV - os Conselheiros;
V - as Comissões;
VI - a Secretaria-Geral;
VII - o Departamento de Pesquisas Judiciárias - DPJ;
VIII - a Ouvidoria.
CAPÍTULO II
DO PLENÁRIO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 3º O Plenário do CNJ, seu órgão máximo, é constituído por todos os Conselheiros empossados e se reúne validamente com a 
presença de no mínimo dez (10) de seus integrantes.
Parágrafo único. O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 
oficiarão perante o Plenário, podendo usar da palavra.
Seção II
Da Competência do Plenário
Art. 4º Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 
deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, 
o seguinte:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos  
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se
adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e 
dos Tribunais de Contas dos Estados;
III  -  receber  as  reclamações  e  delas  conhecer  contra  membros  ou  órgãos  do  Poder  Judiciário,  inclusive  contra  seus  serviços 
auxiliares,  serventias  e  órgãos  prestadores  de  serviços  notariais  e  de  registro  que  atuem por  delegação  do  poder  público  ou 
oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional concorrente dos tribunais, decidindo pelo arquivamento ou 
instauração do procedimento disciplinar;
IV - avocar, se entender conveniente e necessário, processos disciplinares em curso;
V - propor a realização pelo Corregedor Nacional de Justiça de correições, inspeções e sindicâncias em varas, tribunais, serventias 
judiciais e serviços notariais e de registro;
VI  -  julgar  os  processos  disciplinares  regularmente  instaurados  contra  magistrados,  podendo  determinar  a  remoção,  a 
disponibilidade  ou  a  aposentadoria  com  subsídios  ou  proventos  proporcionais  ao  tempo  de  serviço  e  aplicar  outras  sanções 
administrativas previstas em lei complementar ou neste Regimento, assegurada ampla defesa;
VII  -  encaminhar  peças  ao  Ministério  Público,  a  qualquer  momento  ou  fase  do  processo  administrativo  quando verificada  a 
ocorrência de qualquer crime, ou representar perante ele nos casos de crime contra a administração pública, de crime de abuso de 
autoridade ou nos casos de improbidade administrativa;
VIII - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares contra juízes de primeiro grau e membros de tribunais 
julgados há menos de um ano;
IX - representar ao Ministério Público para propositura de ação civil  para a decretação da perda do cargo ou da cassação da 
aposentadoria;
X - instaurar e julgar processo para verificação de invalidez de Conselheiro;
XI - elaborar relatórios estatísticos sobre processos e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional;
XII  -  elaborar  relatório  anual,  o  qual  deve integrar  mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal  a  ser  remetida ao 
Congresso  Nacional,  por  ocasião  da  abertura  da  sessão  legislativa,  discutido  e  aprovado  em  sessão  plenária  especialmente 
convocada para esse fim, versando sobre:
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a) avaliação de desempenho de Juízos e Tribunais, com publicação de dados estatísticos sobre cada um dos ramos do sistema de 
justiça nas regiões, nos Estados e no Distrito Federal, em todos os graus de jurisdição, discriminando dados quantitativos sobre 
execução orçamentária, movimentação e classificação processual, recursos humanos e tecnológicos;
b) as atividades desenvolvidas pelo CNJ e os resultados obtidos, bem como as medidas e providências que julgar necessárias para o 
desenvolvimento do Poder Judiciário;
XIII - definir e fixar, em sessão plenária de planejamento especialmente convocada para este fim, com a participação dos órgãos do 
Poder Judiciário, podendo para tanto serem ouvidas as associações nacionais de classe das carreiras jurídicas e de servidores, o 
planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário, visando ao aumento da 
eficiência, da racionalização e da produtividade do sistema, bem como ao maior acesso à Justiça;
XIV - definir e fixar, em sessão plenária especialmente convocada para este fim, o planejamento estratégico do CNJ;
XV  -  requisitar  das  autoridades  fiscais,  monetárias  e  de  outras  autoridades  competentes  informações,  exames,  perícias  ou 
documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos de sua competência submetidos à 
sua apreciação;
XVI - aprovar notas técnicas elaboradas na forma deste Regimento;
XVII - propor a criação, transformação ou extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos servidores do seu quadro de pessoal, 
cabendo a iniciativa legislativa ao Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 96, II, da Constituição Federal;
XVIII - aprovar, em ato próprio e específico, a organização e a competência de seus órgãos internos, bem como as atribuições das  
suas chefias e servidores;
XIX  -  aprovar  a  sua  proposta  orçamentária,  a  ser  apresentada  pela  Secretaria-Geral,  com  no  mínimo  quinze  (15)  dias  de 
antecedência da sessão plenária específica em que será votada, encaminhando-a ao Supremo Tribunal Federal  para os fins do 
disposto no art. 99, § 2º, II, da Constituição Federal;
XX - aprovar a abertura de concurso público para provimento dos cargos efetivos e homologar o respectivo resultado final;
XXI - decidir, na condição de instância revisora, os recursos administrativos cabíveis;
XXII - disciplinar a instauração, autuação, processamento, julgamento e eventual reconstituição dos processos de sua competência; 
XXIII - fixar critérios para as promoções funcionais de seus servidores;
XXIV - alterar o Regimento Interno;
XXV - resolver as dúvidas que forem submetidas pela Presidência ou pelos Conselheiros sobre a interpretação e a execução do 
Regimento ou das Resoluções, podendo editar Enunciados interpretativos com força normativa;
XXVI - conceder licença ao Presidente e, por mais de três (3) meses, aos demais Conselheiros;
XXVII - apreciar os pedidos de providências para garantir a preservação de sua competência ou a autoridade das suas decisões;
XXVIII  -  produzir  estudos e propor medidas com vistas à maior  celeridade dos processos judiciais,  bem como diagnósticos, 
avaliações e projetos de gestão dos diversos ramos do Poder Judiciário, visando a sua modernização, desburocratização e eficiência;
XXIX - estimular o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira dos órgãos do Poder 
Judiciário e de interligação dos respectivos sistemas, estabelecendo metas;
XXX - desenvolver  cadastro de dados  com informações geradas pelos órgãos prestadores de serviços  judiciais,  notariais e  de 
registro;
XXXI - aprovar e encaminhar ao Poder Legislativo parecer conclusivo nos projetos  de leis de criação de cargos públicos,  de  
estrutura e de natureza orçamentária dos órgãos do Poder Judiciário federal;
XXXII  -  decidir  sobre  consulta  que  lhe  seja  formulada  a  respeito  de  dúvida  suscitada  na  aplicação  de  dispositivos  legais  e 
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida neste Regimento;
XXXIII - fixar procedimentos e prazos mínimos e máximos para manifestação do Conselheiro sorteado para apreciar processos que 
tratem sobre prestação de contas anuais,  relatórios para o Congresso Nacional,  parecer de mérito em propostas orçamentárias, 
criação de cargos, criação de programas de responsabilidade do CNJ com as respectivas propostas orçamentárias, metas e seus 
responsáveis, criação de convênios que incluam contrapartida do CNJ, e demais hipóteses analisadas pelo Plenário;
XXXIV - estabelecer sistema de informações obrigatórias aos Conselheiros sobre temas relevantes para o funcionamento do CNJ;
XXXV - celebrar termo de compromisso com as administrações dos Tribunais para estimular, assegurar e desenvolver o adequado 
controle da sua atuação financeira e promover a agilidade e a transparência no Poder Judiciário;
XXXVI - executar as demais atribuições conferidas por lei.
§ 1º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso.
§ 2º O Poder Legislativo estadual ou o Tribunal de Justiça poderá consultar o CNJ sobre os projetos de lei referidos no inciso XXXI 
deste artigo.
CAPÍTULO III
DA PRESIDÊNCIA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 5º O CNJ será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em caso de empate.
Seção II
Das Atribuições do Presidente
Art. 6º São atribuições do Presidente, que pode delegá-las, conforme a oportunidade ou conveniência, observadas as disposições 
legais:
I - velar pelo respeito às prerrogativas do CNJ;
II - dar posse aos Conselheiros;
III - representar o CNJ perante quaisquer órgãos e autoridades;
IV -  convocar  e  presidir  as  sessões  plenárias  do  CNJ,  dirigindo-lhes  os  trabalhos,  cumprindo  e  fazendo  cumprir  o  presente 
Regimento;
V - responder pelo poder de polícia nos trabalhos do CNJ, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de outras autoridades;
VI - antecipar, prorrogar ou encerrar o expediente nos casos urgentes, ad referendum do Plenário;
VII - decidir questões de ordem, ou submetê-las ao Plenário, quando entender necessário;
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VIII - conceder licença aos Conselheiros, de até três (3) meses, e aos servidores do quadro de pessoal;
IX - conceder diárias e passagens bem assim o pagamento de ajuda de custo, transporte e/ou indenização de despesa quando for o 
caso, em conformidade com as tabelas aprovadas pelo CNJ e a legislação aplicável à espécie;
X - orientar e aprovar a organização das pautas de julgamento preparadas pela Secretaria-Geral;
XI - supervisionar as audiências de distribuição;
XII - assinar as atas das sessões do CNJ;
XIII - despachar o expediente do CNJ;
XIV - executar e fazer executar as ordens e deliberações do CNJ;
XV - decidir as matérias relacionadas aos direitos e deveres dos servidores do CNJ;
XVI - prover, na forma da lei, os cargos do quadro de pessoal do CNJ;
XVII - designar o Secretário-Geral e dar posse aos chefes e aos diretores dos órgãos internos do CNJ;
XVIII - exonerar, a pedido, servidor do quadro de pessoal do CNJ;
XIX - superintender a ordem e a disciplina do CNJ, bem como aplicar penalidades aos seus servidores;
XX - autorizar os descontos legais nos vencimentos e/ou proventos dos servidores do quadro de pessoal do CNJ;
XXI - autorizar e aprovar as concorrências, as tomadas de preços e os convites, para aquisição de materiais e de tudo o que for  
necessário ao funcionamento dos serviços do CNJ;
XXII - autorizar, em caso de urgência e de necessidade extraordinária previstos em lei, a contratação de servidores temporários;
XXIII - autorizar o pagamento de despesas referentes ao fornecimento de material ou prestação de serviços e assinar os contratos 
relativos à adjudicação desses encargos;
XXIV - prover cargos em comissão e designar servidores para exercer funções gratificadas;
XXV - delegar aos demais Conselheiros, bem como ao Secretário-Geral, a prática de atos de sua competência;
XXVI - praticar, em caso de urgência, ato administrativo de competência do Plenário, submetendo-o ao referendo deste na primeira 
sessão que se seguir;
XXVII - assinar a correspondência em nome do CNJ;
XXVIII - requisitar magistrados, delegando-lhes quaisquer de suas atribuições, observados os limites legais;
XXIX - requisitar servidores do Poder Judiciário, delegando-lhes atribuições, observados os limites legais;
XXX - apreciar liminarmente, antes da distribuição, os pedidos e requerimentos anônimos ou estranhos à competência do CNJ;
XXXI - instituir grupos de trabalho, visando à realização de estudos e diagnósticos bem como à execução de projetos de interesse 
específico do CNJ;
XXXII - instituir comitês de apoio, compostos por servidores, para a elaboração de estudos e pareceres técnicos sobre matéria de 
interesse do CNJ;
XXXIII - aprovar os pareceres de mérito a cargo do CNJ nos casos previstos em lei, com referendo do Plenário e encaminhamento 
aos órgãos competentes;
XXXIV - firmar convênios e contratos, dando-se ciência imediata aos Conselheiros;
XXXV - praticar os demais atos previstos em lei e neste Regimento.
§ 1º Os magistrados e servidores requisitados conservarão os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos 
no órgão de origem, como se em atividade normal estivessem.
§ 2º A requisição de magistrados de que trata este artigo não poderá exceder a dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez.
CAPÍTULO IV
DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 7º A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, será dirigida pelo Corregedor Nacional de Justiça, cuja função será 
exercida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ficará excluído da distribuição de processos judiciais no âmbito do seu 
Tribunal.
Parágrafo único. A Corregedoria Nacional  de Justiça terá uma Secretaria, dirigida por um Chefe e encarregada de executar os 
serviços de apoio ao gabinete do Corregedor Nacional de Justiça, e uma Assessoria, coordenada por um Assessor Chefe indicado 
pelo Corregedor Nacional de Justiça entre os magistrados requisitados, para auxilio técnico às suas manifestações.
Seção II
Das Atribuições do Corregedor Nacional de Justiça
Art.  8º  Compete  ao  Corregedor  Nacional  de  Justiça,  além  de  outras  atribuições  que  lhe  forem  conferidas  pelo  Estatuto  da 
Magistratura:
I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários 
auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, 
das  prescritas  e  daquelas  que  se  apresentem  manifestamente  improcedentes  ou  despidas  de  elementos  mínimos  para  a  sua 
compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante;
II - determinar o processamento das reclamações que atendam aos requisitos de admissibilidade, arquivando-as quando o fato não 
constituir infração disciplinar;
III - instaurar sindicância ou propor, desde logo, ao Plenário a instauração de processo administrativo disciplinar, quando houver 
indício suficiente de infração;
IV - promover ou determinar a realização de sindicâncias, inspeções e correições, quando houver fatos graves ou relevantes que as 
justifiquem, desde logo determinando as medidas que se mostrem necessárias, urgentes ou adequadas, ou propondo ao Plenário a 
adoção das medidas que lhe pareçam suficientes a suprir as necessidades ou deficiências constatadas;
V - requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, 
sigilosos  ou  não,  imprescindíveis  ao  esclarecimento  de  processos  ou  procedimentos  submetidos  à  sua  apreciação,  dando 
conhecimento ao Plenário;
VI -  requisitar  magistrados para auxílio à Corregedoria Nacional  de Justiça,  delegando-lhes atribuições, observados os  limites 
legais;
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VII - requisitar servidores do Poder Judiciário e convocar o auxílio de servidores do CNJ, para tarefa especial e prazo certo, para  
exercício na Corregedoria Nacional de Justiça, podendo delegar-lhes atribuições nos limites legais;
VIII - elaborar e apresentar relatório anual referente às atividades desenvolvidas pela Corregedoria Nacional de Justiça na primeira 
sessão do ano seguinte;
IX - apresentar ao Plenário do CNJ, em quinze (15) dias de sua finalização, relatório das inspeções e correições realizadas ou  
diligências e providências adotadas sobre qualquer assunto, dando-lhe conhecimento das que sejam de sua competência própria e 
submetendo à deliberação do colegiado as demais;
X - expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das 
atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, bem como dos demais 
órgãos correicionais, sobre matéria relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de Justiça;
XI - propor ao Plenário do CNJ a expedição de recomendações e a edição de atos regulamentares que assegurem a autonomia, a 
transparência e a eficiência do Poder Judiciário e o cumprimento do Estatuto da Magistratura;
XII  -  executar,  de  ofício  ou  por  determinação,  e  fazer  executar  as  ordens  e  deliberações  do  CNJ relativas  à  matéria  de  sua 
competência;
XIII - dirigir-se, no que diz respeito às matérias de sua competência, às autoridades judiciárias e administrativas e aos órgãos ou às 
entidades, assinando a respectiva correspondência;
XIV - indicar ao Presidente, para fins de designação ou nomeação, o nome dos ocupantes de função gratificada ou cargo em  
comissão no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, cabendo àquele dar-lhes posse;
XV - promover  a criação de mecanismos e meios para a coleta de dados  necessários ao bom desempenho das atividades da  
Corregedoria Nacional de Justiça;
XVI - manter contato direto com as demais Corregedorias do Poder Judiciário;
XVII  -  promover  reuniões  periódicas  para  estudo,  acompanhamento  e  sugestões  com os  magistrados  envolvidos  na  atividade 
correicional;
XVIII - delegar, nos limites legais, aos demais Conselheiros, aos Juízes Auxiliares ou aos servidores expressamente indicados, 
atribuições sobre questões específicas;
XIX - solicitar a órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, ou a entidade pública, a cessão temporária por prazo certo, sem ônus 
para o CNJ, de servidor detentor de conhecimento técnico especializado, para colaborar na instrução de procedimento em curso na 
Corregedoria Nacional de Justiça;
XX - promover de ofício, quando for o caso de urgência e relevância, ou propor ao Plenário, quaisquer medidas com vistas à  
eficácia e ao bom desempenho da atividade judiciária e dos serviços afetos às serventias e aos órgãos prestadores de serviços 
notariais e de registro;
XXI - promover, constituir e manter bancos de dados, integrados a banco de dados central do CNJ, atualizados sobre os serviços  
judiciais  e  extrajudiciais,  inclusive  com  o  acompanhamento  da  respectiva  produtividade  e  geração  de  relatórios  visando  ao 
diagnóstico e à adoção de providências para a efetividade fiscalizatória e correicional, disponibilizando seus resultados aos órgãos 
judiciais ou administrativos a quem couber o seu conhecimento.
§ 1º Os magistrados requisitados poderão assessorar em procedimentos, atos e assuntos a serem levados à apreciação do CNJ ou em  
outros assuntos que se fizerem necessários, subscrevendo os respectivos despachos mediante delegação expressa do Corregedor 
Nacional de Justiça.
§ 2º Os magistrados e servidores requisitados conservarão os direitos e as vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou 
empregos de origem, como se em atividade normal estivessem.
§ 3º A requisição de magistrados de que trata este artigo não poderá exceder a dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez.
§ 4º Os procedimentos que tramitam na Corregedoria Nacional de Justiça são públicos. Contudo, enquanto não admitidos ou durante 
as investigações, se for o caso, o acesso aos autos respectivos poderá ficar restrito aos interessados e a seus procuradores nos termos 
da Constituição e das leis.
§ 5º Das decisões do Corregedor Nacional de Justiça e dos Juízes Auxiliares por ele delegadas, em qualquer caso, será dada ciência 
ao requerente ou interessado pela imprensa oficial, e por intimação pessoal, pelo modo mais expedito e por via eletrônica, quando a 
decisão importar em alteração de situação jurídica pessoal do interessado.
CAPÍTULO V
DOS CONSELHEIROS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 9º Os Conselheiros serão nomeados pelo Presidente da República, após arguição pública e depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, para cumprirem um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
§ 1º O biênio é contado ininterruptamente, a partir da posse.
§ 2º Nenhum Conselheiro poderá voltar a integrar o Plenário na mesma classe ou em classe diversa após cumpridos dois mandatos, 
consecutivos ou não.
Art. 10. Até sessenta dias antes do término do mandato, ou imediatamente após a vacância do cargo de Conselheiro, a Presidência 
do CNJ oficiará ao órgão legitimado nos termos do art. 103-B da Constituição Federal para nova indicação.
Art. 11. Os Conselheiros tomam posse perante o Presidente do CNJ, com a assinatura do termo respectivo.
§ 1º O prazo para a posse é de trinta dias contados da nomeação, salvo motivo de força maior.
§ 2º Em caso de recondução, a assinatura do termo respectivo dispensa a posse formal.
§ 3º Os Conselheiros não integrantes das carreiras da magistratura terão os mesmos direitos, prerrogativas, deveres, impedimentos 
constitucionais e legais, suspeições e incompatibilidades que regem a carreira da magistratura, no que couber, enquanto perdurar o 
mandato.
§ 4º Aos Conselheiros é vedado o exercício da advocacia perante o CNJ nos dois (2) anos subsequentes ao término do mandato.
Art. 12. A renúncia ao cargo de Conselheiro deverá ser formulada por escrito à Presidência do CNJ, que a comunicará ao Plenário 
na primeira reunião que se seguir, informando, inclusive, as providências adotadas para o preenchimento da referida vaga.
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Art. 13. Se, durante o cumprimento do mandato, algum membro do CNJ for acometido de invalidez, a Presidência levará o fato ao 
conhecimento do Plenário, que ordenará a formação de um procedimento específico para a declaração da perda do mandato.
Art. 14. O Conselheiro nomeado por sua condição funcional e institucional de magistrado em atividade, membro do Ministério 
Público, advogado ou cidadão de notável saber jurídico perderá automaticamente o seu mandato se for alterada a condição em que 
foi originariamente indicado, devendo ser sucedido por novo representante a ser indicado pelo respectivo órgão legitimado, nos 
termos do art. 103-B da Constituição Federal.
Art. 15. O Conselheiro não poderá concorrer à vaga do quinto constitucional de que trata o art. 94 da Constituição Federal, ser 
promovido pelo critério de merecimento na carreira da magistratura ou ser indicado para integrar Tribunal Superior durante o 
período do mandato e até dois anos após o seu término.
Art. 16. Os Conselheiros perderão os seus mandatos:
I - em virtude de condenação, pelo Senado Federal, em crime de responsabilidade;
II - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
III - em virtude de declaração, pelo Plenário, de perda do mandato por invalidez.
Seção II
Dos Direitos
Art. 17. Os Conselheiros têm os seguintes direitos:
I - tomar lugar nas reuniões do Plenário ou das comissões para as quais hajam sido eleitos, usando da palavra e proferindo voto;
II - registrar em ata o sentido de seus votos ou opiniões manifestadas durante as sessões plenárias ou reuniões das Comissões para as 
quais hajam sido eleitos, juntando, se entenderem conveniente, seus votos;
III - eleger e serem eleitos integrantes de Comissões instituídas pelo Plenário;
IV - receber o mesmo tratamento protocolar dos Ministros dos Tribunais Superiores;
V - obter informações sobre as atividades do CNJ, tendo acesso a atas e documentos a elas referentes;
VI - elaborar projetos, propostas ou estudos sobre matérias de competência do CNJ e apresentá-los nas sessões plenárias ou reuniões 
de Comissões, observada a pauta fixada pelos respectivos Presidentes;
VII - requisitar de quaisquer órgãos do Poder Judiciário, do CNJ e de outras autoridades competentes as informações e meios que  
considerem úteis para o exercício de suas funções;
VIII - propor à Presidência a constituição de grupos de trabalho ou Comissões necessários à elaboração de estudos, propostas e 
projetos a serem apresentados ao Plenário do CNJ;
IX - requerer a inclusão, na ordem de trabalhos das sessões do Plenário ou das reuniões das Comissões, de assunto que entendam 
dever ser objeto de deliberação e propor à Presidência do CNJ a realização de sessões extraordinárias;
X - propor a convocação de técnicos, especialistas, representantes de entidades ou autoridades para prestar os esclarecimentos que o 
CNJ entenda convenientes;
XI - pedir vista dos autos de processos em julgamento.
§ 1º A qualidade de Conselheiro não é incompatível com o exercício do cargo em virtude do qual foram indicados os magistrados e 
os membros do Ministério Público.
§ 2º Os Conselheiros oriundos da magistratura e do Ministério Público poderão afastar-se de suas atividades funcionais perante 
esses órgãos.
Seção III
Dos Deveres
Art. 18. Os Conselheiros têm os seguintes deveres:
I - participar das sessões plenárias para as quais forem regularmente convocados;
II - despachar, nos prazos legais, os requerimentos ou expedientes que lhes forem dirigidos;
III - desempenhar as funções de Relator nos processos que lhes forem distribuídos;
IV - desempenhar, além das funções próprias do cargo, as que lhes forem delegadas pelo Regimento, pelo Plenário, pelo Presidente 
ou pelo Corregedor Nacional de Justiça;
V - guardar sigilo dos seus atos, das suas deliberações e das providências determinadas pelo CNJ, ou pelos seus órgãos, que tenham 
caráter reservado na forma deste Regimento;
VI - declarar os impedimentos, as suspeições ou as incompatibilidades que lhes afetem, comunicando-os de imediato à Presidência.
Parágrafo único. Não são cabíveis impedimentos, suspeições ou incompatibilidades quando se tratar de atos normativos.
Seção IV
Das Licenças e Substituições
Art. 19. O Conselheiro pode gozar das licenças concedidas pelos órgãos de origem e das deferidas pelo Plenário.
Art. 20. A licença de Conselheiro será requerida com a indicação do período, começando a correr do dia em que passar a ser  
usufruída.
Art. 21. O Conselheiro licenciado não poderá exercer qualquer das suas funções no CNJ.
Art. 22. Salvo contraindicação médica, o Conselheiro licenciado poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que 
desistiu do restante do prazo, bem assim proferir decisões em processos que,  antes da licença,  lhe hajam sido conclusos para 
julgamento ou tenham recebido o seu visto como Relator.
Art. 23. Os Conselheiros serão substituídos em suas eventuais ausências:
I - o Presidente do Conselho, pelo Conselheiro por ele indicado;
II - o Corregedor Nacional de Justiça, pelo Conselheiro por ele indicado;
III - o Presidente de Comissão, pelo membro por ele indicado.
Parágrafo único. Os processos sob relatoria de Conselheiro que eventualmente esteja substituindo o Presidente não deverão ser 
apregoados enquanto perdurar a situação, restringindo-se o Presidente em exercício a proferir votos de desempate.
Art. 24. O Relator será substituído:
I - pelo Conselheiro imediato, observada a ordem prevista neste Regimento, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente; 
verificada  a  ausência  do  Conselheiro  substituto,  os  autos  serão  remetidos  ao  Conselheiro  seguinte  na  ordem  prevista  neste 
Regimento;
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II - pelo Conselheiro designado para lavrar a decisão, quando vencido no julgamento;
III  -  mediante redistribuição,  em caso de licença ou ausência por mais  de trinta dias,  ou de reconhecimento de suspeição ou 
impedimento;
IV - pelo novo Conselheiro nomeado para a sua vaga, em caso de vacância.
Seção V
Das Atribuições do Relator
Art. 25. São atribuições do Relator:
I - ordenar e dirigir o processo, determinando as providências e diligências necessárias a seu andamento e instrução, fixando prazos 
para os respectivos atendimentos;
II - conceder vista dos autos aos interessados, após o feito lhe ter sido distribuído;
III  -  submeter ao Plenário, à  Comissão ou à Presidência,  conforme a competência,  quaisquer  questões de ordem para o bom 
andamento dos processos;
IV - decidir os incidentes que não dependerem de pronunciamento do Plenário, bem como fazer executar as diligências necessárias 
ao julgamento do processo;
V - requisitar, se necessário, os autos originais dos processos que subirem a seu exame em traslados, cópias ou certidões, assim 
como os feitos que com eles tenham conexão ou dependência, desde que já findos;
VI - solicitar inclusão na pauta de julgamento de processo examinado e relatado;
VII - proferir decisões monocráticas e votos com proposta de ementa e lavrar acórdão quando cabível;
VIII - conduzir e orientar a instrução do processo, realizar atos ou diligências tidas por necessárias, inclusive pelo Plenário, bem 
como delegar competência a magistrado para colher provas consideradas indispensáveis;
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;
X - determinar o arquivamento liminar do processo quando a matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem como 
a pretensão for manifestamente improcedente, despida de elementos mínimos para sua compreensão ou quando ausente interesse 
geral;
XI - deferir medidas urgentes e acauteladoras, motivadamente, quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de 
perecimento do direito invocado, determinando a inclusão em pauta, na sessão seguinte, para submissão ao referendo do Plenário;
XII - deferir monocraticamente pedido em estrita obediência a Enunciado Administrativo ou entendimento firmado pelo CNJ ou 
pelo Supremo Tribunal Federal;
XIII  -  manifestar-se,  em  auxílio  à  Presidência,  nas  solicitações  de  informações  em  processos  no  Supremo  Tribunal  Federal 
questionando decisão sua ou do Plenário;
XIV - praticar os demais atos de sua competência, previstos na lei e neste Regimento.
§ 1º O Relator poderá, nos pedidos de providências e nos procedimentos de controle administrativo, propor, a qualquer momento, 
conciliação às partes em litígio, em audiência própria, reduzindo a termo o acordo, a ser homologado pelo Plenário.
§ 2º  O Relator  poderá  determinar,  monocraticamente,  a  suspensão de  procedimento a  fim de  aguardar  o  pronunciamento das 
instâncias administrativas do órgão judiciário, do qual o ato impugnado se origina.
Art.  26. O Relator poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública ou designar audiência pública para 
manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para o interessado.
§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam 
examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.
§ 2º O comparecimento à consulta pública não caracteriza, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito  
restrito ao objeto do procedimento de obter resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente 
iguais.
CAPÍTULO VI
DAS COMISSÕES
Art.  27. O Plenário poderá criar Comissões permanentes ou temporárias,  compostas por, no mínimo, três Conselheiros, para o 
estudo de temas e o desenvolvimento de atividades específicas do interesse respectivo ou relacionadas com suas competências.
Parágrafo único. Os Conselheiros integrantes das Comissões permanentes serão eleitos pelo Plenário.
Art. 28. As Comissões serão constituídas na forma e com as atribuições previstas no ato de que resultar a sua criação, cabendo-lhes, 
entre outras, as seguintes atribuições:
I - discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação que lhes forem distribuídas;
II - realizar audiências públicas com órgãos públicos, entidades da sociedade civil ou especialistas;
III - receber requerimentos e sugestões de qualquer pessoa sobre tema em estudo ou debate em seu âmbito de atuação;
IV - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo propor, no âmbito das 
atribuições para as quais foram criadas, a realização de conferência, exposições, palestras ou seminários.
§ 1º Na sessão de constituição de cada Comissão será eleito, por maioria absoluta, um Presidente, com a determinação do início e do 
término do mandato correspondente.
§  2º  Nas  Comissões  buscar-se-á  a  participação  proporcional,  preservando,  sempre  que  possível,  a  representação  das  diversas 
categorias funcionais. Em cada uma delas haverá pelo menos um Conselheiro não integrante da Magistratura.
§ 3º As Comissões temporárias observarão os termos e limites do ato de sua constituição.
§ 4º As Comissões serão presididas por um de seus membros. Nos casos de renúncia ou vacância ou impedimento definitivo de 
qualquer dos membros das Comissões, proceder-se-á à indicação de novo membro, com mandato pelo período que restar.
Art. 29. Sem prejuízo das atribuições das Comissões, poderá o Presidente da Comissão, quando lhe parecer urgente ou relevante, 
adotar,  singularmente  ou  mediante  delegação  especial,  medidas  ou  providências  que  pareçam necessárias  ao  desempenho das 
competências respectivas.
Art.  30.  A  Comissão,  dentro  de  seu  âmbito  específico  de  atuação,  poderá  solicitar  à  Presidência  que  sejam colocados  à  sua 
disposição magistrados e servidores para auxiliar nos trabalhos que lhe são afetos, sem prejuízo das funções dos requisitados e na 
medida de suas disponibilidades.
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Parágrafo único. Quando for estritamente necessário, a Comissão poderá solicitar ao Presidente do CNJ a contratação de assessorias 
e auditorias, bem como a celebração de convênios com universidades ou outras instituições.
Art. 31. Cada Comissão comunicará ao Presidente do CNJ, em até trinta (30) dias após a sua constituição, os assuntos e as metas de 
seu âmbito, que deverão ser discutidos e aprovados pelo Plenário em sessão específica de planejamento interno.
Parágrafo único. Qualquer Comissão poderá propor a sua dissolução.
CAPÍTULO VII
DA SECRETARIA-GERAL
Art. 32. Compete à Secretaria-Geral assegurar a assessoria e o apoio técnico e administrativo necessários à preparação e à execução  
de  sua  gestão  administrativa,  das  atividades  do  Plenário,  da  Presidência  do  CNJ,  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  dos 
Conselheiros e das Comissões, nos termos previstos neste Regimento e em regulamento específico, editado pelo Plenário.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral disporá de quadro próprio de pessoal constituído na forma da lei.
Art. 33. A Secretaria-Geral é composta pelas unidades previstas em seu regulamento aprovado pelo Plenário.
Art. 34. A Secretaria-Geral é dirigida pelo Secretário-Geral, designado pelo Presidente do CNJ entre os magistrados requisitados na 
forma deste Regimento.
Art. 35. Nos processos administrativos submetidos ao CNJ, os atos ordinatórios, de administração ou de mero expediente serão 
executados pela Secretaria-Geral; as comunicações, determinações ou ordens de execução concessivas ou restritivas de direito serão 
subscritas pelo Presidente do CNJ.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral poderá prestar apoio para execução da gestão administrativa mediante protocolo de cooperação 
entre titulares das Secretarias de outros órgãos partes.
CAPÍTULO VIII
DO DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS - DPJ
Art. 36. O DPJ é órgão de assessoramento técnico do CNJ. 
Art. 37. Constituem objetivos do DPJ:
I - subsidiar a Presidência na elaboração do relatório anual do CNJ, na forma do disposto no inciso VII do § 4º do art. 103-B da 
Constituição Federal;
II - desenvolver pesquisas destinadas ao conhecimento da função jurisdicional brasileira;
III - realizar análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais dos diversos segmentos do Poder Judiciário;
IV - elaborar relatórios conclusivos e opinar sobre matéria que lhe seja submetida pelo Plenário, pelo Presidente, pelo Corregedor 
Nacional de Justiça, por Conselheiro ou pelas Comissões;
V - fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias;
VI - disseminar informações e conhecimentos por meio de publicações, seminários e outros veículos.
Art. 38. Para a consecução dos objetivos institucionais do DPJ, o CNJ poderá:
I - estabelecer vínculos de cooperação e intercâmbio com quaisquer órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras 
ou multinacionais, no campo de sua atuação;
II - celebrar contratos com autoridades públicas nacionais ou estrangeiras e pessoas físicas e jurídicas especializadas nos assuntos 
que lhe seja submetido a exame.
Art. 39. O DPJ será dirigido por 1 (um) Diretor Executivo, 1 (um) Diretor de Projetos e 1 (um) Diretor Técnico, sob a coordenação 
do primeiro, e disporá, em sua estrutura, de um Conselho Consultivo composto de nove (9) membros cujas competências serão 
fixadas em regulamento a ser editado pelo Plenário.
§ 1º Os membros do Conselho Consultivo do DPJ serão indicados pela Presidência e aprovados pelo Plenário do CNJ, devendo 
obrigatoriamente  a  escolha  recair  sobre  professores  de  ensino  superior  e  magistrados,  em  atividade  ou  aposentados  e  com 
reconhecida experiência nas atividades do Poder Judiciário.
§ 2º A participação no Conselho Consultivo não será remunerada.
Art. 40. Compete ao Conselho Consultivo:
I - opinar sobre estudos, relatórios, análises e pesquisas que o DPJ lhe submeter;
II - opinar sobre as diretrizes metodológicas e os projetos de pesquisas desenvolvidos no DPJ;
III - examinar e opinar sobre a celebração de convênios e acordos que envolvam as informações contidas nos bancos de dados do 
Poder Judiciário nacional e nos seus arquivos;
IV - propor estudos e projetos nas áreas temáticas relativas a Direito e Sociedade, Direito e Política, Direito e Economia, Reforma 
Legal e do Judiciário, bem como em outras áreas que atendam aos interesses do CNJ;
V - fazer proposições a respeito das linhas de pesquisa desenvolvidas e suas diretrizes metodológicas;
VI - apoiar a Diretoria do DPJ em suas relações com as comunidades científicas nacional e internacional;
VII - dar parecer sobre qualquer quesito que a Diretoria do DPJ lhe submeter;
VIII - elaborar seu regulamento, a ser submetido à aprovação do Plenário do CNJ.
CAPÍTULO IX
DA OUVIDORIA
Art. 41. A Ouvidoria do CNJ será coordenada por um Conselheiro, eleito pela maioria do Plenário.
Parágrafo único. As atribuições da Ouvidoria serão regulamentadas por ato do Plenário.
TÍTULO II
DO PROCESSO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 42. Os requerimentos iniciais, as reclamações disciplinares, os processos instaurados de ofício e os processos recebidos de 
outros órgãos ou os incidentes correlatos  serão protocolados no dia da entrada,  na ordem de recebimento, e  registrados até o 
primeiro dia útil imediato.
§  1º  Os  requerimentos  e  pedidos  iniciais  endereçados  ao  CNJ,  bem assim  os  dirigidos  a  processos  já  em andamento,  serão 
protocolados, registrados e devidamente autuados, digitalizados na Secretaria Processual do CNJ até o primeiro dia útil imediato.
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§ 2º Os requerimentos e pedidos dirigidos a processos já em andamento serão juntados imediatamente aos autos respectivos ou 
digitalizados e poderão ser encaminhados:
I - por via eletrônica:
a) no sistema informatizado, mediante cadastramento prévio do advogado ou do interessado;
b) por correspondência eletrônica em endereço indicado no sítio eletrônico do CNJ;
c)  em equipamento de transmissão de dados e imagens, no número de linha telefônica  divulgado no sítio eletrônico do CNJ, 
devendo os originais ser entregues em até cinco (5) dias, no Protocolo Geral do CNJ, sob pena de cancelamento da distribuição e 
arquivamento sumário do feito ou desconsideração da peça, se interlocutória;
II - por requerimento:
a) diretamente apresentados no Protocolo Geral do CNJ;
b) enviados pelo correio ou por outro meio idôneo, sendo o interessado responsável pela observância do prazo legal ou regimental, 
se for o caso.
§  3º  A dispensa  da  remessa  ou  juntada  dos originais  poderá  ser  autorizada  sempre  que  a  autenticidade dos  requerimentos  e 
documentos puder ser de pronto reconhecida ou admitida pelo setor técnico da Secretaria Processual do CNJ.
§ 4º Se o requerimento inicial contiver cumulação de pedidos que não guardem pertinência temática, o requerente será intimado para 
que,  no  prazo  de  quinze  (15)  dias,  individualize  em  peças  autônomas  cada  uma  das  pretensões  deduzidas,  sob  pena  de 
indeferimento, dispensada a distribuição.
Art. 43. O registro far-se-á em numeração contínua e seriada, observadas as seguintes classes processuais:
I - Inspeção;
II - Correição;
III - Sindicância;
IV - Reclamação Disciplinar;
V - Processo Administrativo Disciplinar;
VI - Representação por Excesso de Prazo;
VII - Avocação;
VIII - Revisão Disciplinar;
IX - Consulta;
X - Procedimento de Controle Administrativo;
XI - Pedido de Providências;
XII - Arguição de Suspeição e Impedimento;
XIII - Acompanhamento de Cumprimento de Decisão;
XIV - Comissão;
XV - Restauração de Autos;
XVI - Reclamação para Garantia das Decisões;
XVII - Ato Normativo;
XVIII - Nota Técnica;
XIX - Termo de Compromisso;
XX - Convênios e Contratos;
XXI - Parecer de Mérito sobre Anteprojeto de Lei.
CAPÍTULO II
DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 44. Os pedidos, propostas de atos normativos e processos regularmente registrados serão, quando for o caso, apresentados à 
distribuição.
§1º A distribuição será feita sob a supervisão da Presidência, por sorteio, mediante sistema informatizado, por classe de processo.
§ 2º A distribuição automática, alternada e aleatória de processos será pública, podendo qualquer interessado ter acesso aos dados 
constantes do respectivo sistema informatizado.
§ 3º Sorteado o Relator, ser-lhe-ão imediatamente conclusos os autos.
§ 4º Havendo prevenção, o processo será distribuído ao Conselheiro que estiver prevento.
§ 5º Considera-se prevento para todos os feitos supervenientes o Conselheiro a quem for distribuído o primeiro requerimento, 
pendente ou já arquivado, acerca do mesmo ato normativo, edital de concurso ou matéria, operando-se a distribuição por prevenção 
também no caso de sucessão do Conselheiro Relator original.
§ 6º Não se submeterá à distribuição a proposta de ato normativo proveniente de Comissão ou decorrente de julgamento de processo 
já distribuído.
Art. 45. A distribuição se fará entre todos os Conselheiros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuando o 
Presidente e o Corregedor Nacional de Justiça.
§ 1º Os processos distribuídos aos Conselheiros permanecerão a eles vinculados ainda que ocorram afastamentos temporários, 
ressalvada a hipótese de medida urgente que necessite de solução inadiável. Nesse caso, adotadas pelo substituto as providências 
que se fizerem necessárias, os autos retornarão ao Relator sorteado assim que cessar o motivo do encaminhamento.
§ 2º Distribuir-se-ão por dependência os procedimentos de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão, continência ou 
afinidade, com outro já ajuizado.
§ 3º Se três ou mais processos que envolvam a mesma questão de direito forem distribuídos por dependência a um único Relator, 
este poderá determinar  que apenas um deles tenha curso regular,  ficando suspensa a tramitação dos demais que a ele ficarão 
apensados, até decisão final a ser proferida e estendida de modo uniforme a todos os procedimentos em curso.
§ 4º Na hipótese de afastamento temporário do Relator, por período superior a trinta dias, os processos poderão ser redistribuídos a 
pedido do interessado ou por determinação da Presidência, ou do Plenário.
§ 5º A distribuição que deixar de ser feita a Conselheiro ausente ou licenciado será compensada quando terminar a licença ou a 
ausência, salvo se o Plenário dispensar a compensação.
§ 6º Haverá também compensação quando o processo tiver de ser distribuído por prevenção a determinado Conselheiro.
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§ 7º O exercício do cargo de Presidente de Comissão não exclui o Conselheiro da distribuição de processos.
Art. 46. Não haverá revisor nos processos submetidos ao CNJ.
Art. 47. Serão distribuídas:
I - ao Presidente as arguições de suspeição ou impedimento em relação aos demais Conselheiros;
II - ao Corregedor Nacional de Justiça:
a) as reclamações disciplinares;
b) as representações por excesso de prazo;
III - aos outros Conselheiros as demais matérias.
CAPÍTULO III
DOS DIVERSOS TIPOS DE PROCESSOS
Seção I
Da Inspeção
Art. 48. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá realizar inspeções para apuração de fatos relacionados ao conhecimento e à 
verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de 
registro, havendo ou não evidências de irregularidades.
Parágrafo único. As inspeções poderão ser realizadas rotineiramente ou a qualquer tempo por iniciativa da Corregedoria Nacional de 
Justiça, por proposição de qualquer Conselheiro ou a requerimento de autoridade pública, sem prejuízo da atuação disciplinar e 
correicional dos Tribunais.
Art.  49. O Corregedor Nacional de Justiça,  ou aquele que for por ele designado,  disporá de livre ingresso nos locais onde se 
processem as atividades inspecionadas, podendo, se entender conveniente, acessar documentos, livros, registros de computadores ou 
qualquer outro dado ou elemento de prova que repute relevante para os propósitos da inspeção.
Parágrafo único. No exercício de sua função, o Corregedor Nacional de Justiça poderá ser acompanhado de Conselheiros, Juízes 
Auxiliares, peritos ou funcionários da Corregedoria Nacional de Justiça. Sempre que necessário, poderão ser designados servidores 
de outros órgãos do Poder Judiciário ou, mediante cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, para auxiliarem nos 
trabalhos de inspeção.
Art.  50.  A  inspeção  será  realizada  independentemente  de  convocação  ou  comunicação  prévia,  com  ou  sem  a  presença  das 
autoridades responsáveis pelos órgãos inspecionados, podendo colhe-se a manifestação de interessados e outras autoridades que 
terão direito a prestar esclarecimentos e fazer observações que reputem de interesse para os fins da inspeção.
Parágrafo  único.  Sempre  que  as  circunstâncias  não  recomendem o  contrário,  a  realização  da  inspeção  poderá  contar  com a 
realização de audiência pública comunicada à autoridade responsável pelo órgão com antecedência mínima de vinte e quatro (24) 
horas.
Art. 51. Concluída a diligência, o Corregedor Nacional de Justiça ou aquele por ele designado mandará lavrar auto circunstanciado,  
mencionando nele tudo quanto for útil aos objetivos daquela.
Art. 52. O Corregedor Nacional de Justiça poderá desde logo adotar as medidas cabíveis de sua competência e proporá ao Plenário 
as  demais  que  tenha  por  necessárias  e  adequadas  aos  objetivos  da  inspeção,  à  vista  das  necessidades  ou  deficiências  nela 
evidenciadas.
Parágrafo único.  O Plenário  do CNJ e  o  Corregedor  Nacional  de  Justiça  poderão,  conforme o  caso,  encaminhar  traslado do 
expediente de inspeção à Corregedoria do Tribunal ao qual esteja o órgão inspecionado vinculado para a adoção das providências a 
seu cargo com ou sem prazo.
Art. 53. O Plenário do CNJ poderá, tendo em vista o conteúdo das atas de inspeção, em face do órgão inspecionado, regulamentar 
práticas administrativas, uniformizando procedimentos com vista à melhoria da organização, do funcionamento e do controle dos 
serviços de administração da Justiça.
Seção II
Da Correição
Art.  54. A Corregedoria Nacional  de Justiça poderá realizar  correições  para apuração de fatos determinados relacionados com 
deficiências graves dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.
§ 1º As correições serão realizadas sem prejuízo da atuação disciplinar e correicional dos Tribunais.
§ 2º A Corregedoria Nacional  de Justiça promoverá as diligências necessárias solicitadas por Conselheiro para a instrução de 
processo sob sua relatoria.
Art.  55. O Corregedor Nacional de Justiça, ou o Juiz Auxiliar por ele designado, disporá de livre ingresso nos locais onde se 
processem as atividades sob correição, podendo, se entender conveniente, requisitar e acessar documentos, livros,  registros de 
computadores ou qualquer outro dado ou elemento de prova que repute relevante para os propósitos da correição.
Parágrafo único. No exercício de sua função, o Corregedor Nacional de Justiça poderá ser acompanhado de Conselheiros, Juízes 
Auxiliares, peritos ou funcionários da Corregedoria Nacional de Justiça. Sempre que necessário, poderão ser designados servidores 
de outros órgãos do Poder Judiciário ou, mediante cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, para auxiliarem nos 
trabalhos de correição.
Art. 56. A correição será precedida de ato convocatório com indicação dos fatos a apurar e realizada na presença das autoridades 
responsáveis pelos órgãos correicionados, que terão direito a prestar esclarecimentos e fazer observações que reputem de interesse 
para a elucidação dos fatos objeto de apuração.
Parágrafo único. Em caso de extrema urgência ou em virtude de relevante motivação devidamente fundamentada, a correição poderá 
ser realizada sem a comunicação prévia e independente da ciência da autoridade judiciária responsável.
Art. 57. Concluída a diligência, o Corregedor Nacional de Justiça ou aquele por ele designado mandará lavrar auto circunstanciado,  
mencionando nele tudo quanto for útil aos objetivos daquela.
Art. 58. O Corregedor Nacional de Justiça poderá desde logo adotar as medidas cabíveis de sua competência e proporá ao Plenário 
as  demais  que  tenha  por  pertinentes  e  adequadas  aos  objetivos  da  correição,  à  vista  das  necessidades  ou  deficiências  nela 
verificadas.  Em  qualquer  momento  em  que  apuradas,  as  irregularidades  que  constituam  ilícito  penal  serão  imediatamente 
comunicadas ao Ministério Público.
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Parágrafo único. O Plenário do CNJ e o Corregedor Nacional de Justiça poderão encaminhar traslado do expediente de correição à  
corregedoria do tribunal ao qual esteja o órgão correicionado vinculado, para a adoção das providências a seu cargo, com ou sem 
prazo.
Art.  59.  O  Plenário  do CNJ poderá,  tendo em vista  o  conteúdo das  atas  de  correição,  regulamentar  práticas  administrativas, 
uniformizando procedimentos com vista à melhoria da organização, do funcionamento e do controle dos serviços de administração 
da Justiça.
Parágrafo único.  O Plenário, a Presidência ou o Corregedor Nacional de Justiça poderá, conforme as necessidades apuradas a 
qualquer tempo, determinar a realização de mutirão para atendimento de excesso ou congestionamento de feitos ou processos em 
qualquer  vara  ou  juízo,  diretamente  ou  por  Juízes  Auxiliares,  neste  caso  conferindo-lhes,  por  delegação  especial,  poderes 
correicionais gerais para o completo desempenho das diligências.
Seção III
Da Sindicância
Art. 60. A sindicância é o procedimento investigativo sumário levado a efeito pela Corregedoria Nacional de Justiça, com prazo de 
conclusão não excedente  de  sessenta  (60)  dias,  destinado a  apurar  irregularidades  atribuídas  a  magistrados  ou  servidores  nos 
serviços judiciais e auxiliares,  ou a quaisquer serventuários, nas serventias e nos órgãos prestadores de serviços notariais e de 
registro, cuja apreciação não se deva dar por inspeção ou correição.
§ 1º  São aplicáveis  à  instrução das  sindicâncias  para  a apuração  de infrações  cometidas  por  servidores  do CNJ ou do Poder 
Judiciário,  no que couberem, as disposições relativas a processos disciplinares previstas na Lei Orgânica da Magistratura e na 
legislação federal ou estadual pertinente à hipótese.
§ 2º A juízo do Corregedor Nacional de Justiça, o prazo de que trata o caput deste artigo poderá, conforme a necessidade, ser  
motivadamente prorrogado por prazo certo.
Art. 61. O Corregedor Nacional de Justiça poderá delegar a Conselheiros e aos magistrados requisitados, em caráter permanente ou 
temporário, competência para a realização de sindicância.
Parágrafo único. Sempre que necessário, poderão ser designados servidores de outros órgãos do Poder Judiciário ou, mediante 
cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo para auxiliarem nos trabalhos de apuração da sindicância.
Art. 62. O Corregedor Nacional de Justiça ou o sindicante intimará o sindicado ou seu procurador para acompanhar a inquirição de 
testemunhas, podendo formular perguntas.
Parágrafo único. Encerrada a investigação, o sindicante elaborará o relatório, do qual será dada vista ao sindicado, pelo prazo de 
quinze (15) dias, para apresentação de defesa prévia, cabendo ao Corregedor Nacional de Justiça propor ao Plenário do CNJ o 
arquivamento ou a instauração de processo disciplinar.
Art. 63. O Corregedor Nacional de Justiça ou o sindicante por ele regularmente designado determinará a oitiva do investigado, que  
terá o prazo de quinze (15) dias para apresentar, querendo, as alegações que entender pertinentes ao esclarecimento dos fatos ou à 
defesa de seus direitos, oferecendo, desde logo, as provas que entender adequadas.
Art.  64.  Encerrada a instrução,  o  sindicante elaborará o  relatório,  e,  se não for caso de arquivamento,  caberá,  desde logo,  ao 
Corregedor Nacional de Justiça propor ao Plenário do CNJ a instauração de processo administrativo disciplinar.
Art. 65. Se restar apurada a existência de fundados indícios de infração grave, o Plenário do CNJ poderá deliberar que o processo de 
sindicância em que o arguido tenha sido ouvido constitua parte instrutória do processo disciplinar.
Art.  66. No caso de sindicância para apuração de infração disciplinar imputada a titular de serviços notariais de registro,  será 
observado o procedimento previsto na respectiva legislação.
Seção IV
Da Reclamação Disciplinar
Art.  67.  A reclamação disciplinar  poderá ser  proposta contra membros do Poder Judiciário e contra titulares  de seus serviços 
auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.
§ 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a  
identificação do reclamado e as provas da infração.
§ 2º Quando não atendidos os requisitos legais ou o fato narrado não configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada.
§ 3º Não sendo caso de arquivamento ou indeferimento sumário, o reclamado será notificado para prestar informações em quinze 
(15)  dias,  podendo  o  Corregedor  Nacional  de  Justiça  requisitar  informações  à  corregedoria  local  e  ao  tribunal  respectivo  ou 
determinar diligência para apuração preliminar da verossimilhança da imputação.
§ 4º Nas reclamações oferecidas contra magistrados de primeiro grau, poderá o Corregedor Nacional de Justiça enviar cópia da 
petição e dos documentos à corregedoria de justiça respectiva, fixando prazo para apuração e comunicação da conclusão.
Art. 68. Prestadas as informações, o Corregedor Nacional de Justiça arquivará a reclamação se confirmado que o fato não constitui  
infração disciplinar.
Art.  69.  Configurada  a  infração  disciplinar,  o  Corregedor  Nacional  de  Justiça  proporá  ao  Plenário  a  instauração  de  processo 
administrativo disciplinar, se as provas forem suficientes, ou instaurará sindicância para investigação dos fatos.
Parágrafo  único.  Sendo  as  provas  da  infração  suficientes  à  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  o  Corregedor 
Nacional de Justiça, antes de submeter o feito à apreciação do Plenário, intimará o magistrado ou servidor para oferecer defesa 
prévia em quinze (15) dias, devendo constar da intimação a descrição do fato e a sua tipificação legal.
Art.  70.  O  procedimento  da  reclamação disciplinar  contra  magistrado obedecerá,  no  que  couber,  ao  disposto  no  Estatuto  da 
Magistratura.
Art. 71. O Corregedor Nacional de Justiça poderá delegar aos Conselheiros e aos magistrados requisitados, em caráter permanente 
ou temporário, competência para a apuração de irregularidades objeto de reclamações.
Art. 72. Se da apuração da reclamação disciplinar resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado ou servidor, o 
Corregedor  Nacional  de  Justiça  determinará  a  instauração  de  sindicância  ou  proporá  a  instauração  de  processo  disciplinar, 
submetendo ao Plenário conforme o caso.
Seção V
Do Processo Administrativo Disciplinar
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Art. 73. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidades de magistrado e de titulares de 
serviços notariais e de registro por infração praticada no exercício de suas atribuições.
Art. 74. Determinada pelo CNJ a instauração do processo administrativo disciplinar, o feito será distribuído a um Relatora quem 
competirá ordenar e dirigir a instrução respectiva.
Parágrafo único. É impedido de atuar nos processos administrativos disciplinares o Conselheiro que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria em discussão;
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao 
cônjuge, companheiro, parente e afins até o terceiro grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo cônjuge ou companheiro.
Art.  75.  O processo administrativo disciplinar  instaurado contra  magistrado obedecerá ao  procedimento ditado no Estatuto da 
Magistratura, inclusive no que concerne à aplicação pelo CNJ das penas disciplinares respectivas, aplicando-se subsidiariamente, no 
que não for incompatível com Resolução do CNJ, a Lei nº 8.112, de 1990, e a Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo único. Instaurado o processo disciplinar, ou no curso dele, o Plenário do CNJ poderá afastar o magistrado ou servidor das 
suas funções.
Art. 76. O processo administrativo disciplinar instaurado contra titular de serviços notariais e de registro obedecerá ao procedimento 
estabelecido na legislação funcional.
Art. 77. Encerrada a instrução, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze (15) dias, salvo se outro prazo 
for legalmente fixado.
Seção VI
Da Representação por Excesso de Prazo
Art. 78. A representação contra magistrado por excesso injustificado de prazo para a prática de ato de sua competência jurisdicional 
ou administrativa poderá ser formulada por qualquer pessoa com interesse legítimo, pelo Ministério Público, pelos Presidentes de 
tribunais ou, de ofício, pelos Conselheiros.
§ 1º A representação será instruída com os documentos necessários à sua demonstração e será dirigida ao Corregedor Nacional de 
Justiça.
§ 2º Não sendo o caso de indeferimento sumário da representação, o Corregedor Nacional de Justiça enviará, mediante ofício, a  
segunda via acompanhada de cópia da documentação ao representado, a fim de que este, no prazo de quinze (15) dias, apresente a  
sua defesa, com indicação, desde logo, das provas que pretende produzir.
§ 3º Decorrido o prazo de defesa, o Corregedor Nacional de Justiça proporá ao Plenário, conforme o caso, o arquivamento da 
representação ou a instauração de processo disciplinar.
§ 4º As disposições deste artigo são aplicáveis, no que couber, ao pedido de representação por excesso de prazo apresentado contra  
servidor do Poder Judiciário ou de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.
§ 5º Independentemente da configuração de infração disciplinar, se verificada pela prova dos autos a existência de grave atraso ou 
de grande acúmulo de processos, o Corregedor Nacional de Justiça submeterá o caso ao Plenário, com proposta de adoção de 
providência.
Seção VII
Da Avocação
Art. 79. A avocação de processo disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário ou de seus serviços auxiliares, serventias 
e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro dar-se-á mediante representação fundamentada de qualquer membro do CNJ, 
do Procurador-Geral da República, do Presidente do Conselho Federal da OAB ou de entidade nacional da magistratura.
Parágrafo único. Cuidando-se de matéria de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, caberá ao Corregedor Nacional de 
Justiça deliberar; sendo caso de competência do Plenário do CNJ, será distribuído o feito, cabendo ao Relator decidir sobre a 
relevância da matéria, podendo, em qualquer caso, determinar-se o arquivamento liminar se manifestamente infundado o pedido.
Art. 80. O Corregedor Nacional de Justiça, acolhendo o pedido e ouvido o órgão disciplinar, adotará as providências pertinentes no 
âmbito da competência da Corregedoria Nacional de Justiça, conhecendo e deliberando definitivamente a respeito.
Art.  81.  Nos demais  casos,  o  Relator  mandará  ouvir,  em quinze (15)  dias,  o  magistrado ou o servidor  e  o  órgão disciplinar 
originariamente competente para a decisão.
§ 1º Findo o prazo, com ou sem as informações, o Relator pedirá a inclusão do processo em pauta, para deliberação pelo Plenário.
§ 2º Decidindo o Plenário pela avocação do processo disciplinar, a decisão será imediatamente comunicada ao tribunal respectivo, 
para o envio dos autos no prazo máximo de quinze (15) dias.
§ 3º Recebidos os autos avocados, esses serão novamente autuados, com distribuição por prevenção ao Relator.
§ 4º Ao Relator caberá ordenar e dirigir o processo disciplinar avocado, podendo aproveitar os atos já praticados regularmente na 
origem.
§ 5º Se em procedimento em curso no CNJ tornar-se necessário avocar procedimento disciplinar correlato, o Corregedor Nacional 
de Justiça ou o Relator, depois de ouvir o órgão respectivo, proporá, incidentalmente, ao Plenário a avocação do feito.
Seção VIII
Da Revisão Disciplinar
Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e 
membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão.
Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida:
I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ;
II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da 
decisão proferida pelo órgão de origem.
Art. 84. O pedido de revisão será apresentado em petição escrita, devidamente fundamentada e com toda a documentação pertinente.
Art. 85. O Relator poderá indeferir, de plano, o pedido de revisão que se mostre intempestivo, manifestamente sem fundamento ou 
improcedente.
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§ 1º O pedido será instruído com a certidão do julgamento do processo disciplinar e com as peças necessárias à comprovação dos  
fatos alegados.
§ 2º O Relator poderá determinar que se apensem ou os autos originais ou cópias autenticadas de todas as peças do processo, 
requisitando-se ao Tribunal competente as providências necessárias, no prazo de quinze (15) dias.
Art. 86. A instauração de ofício da revisão de processo disciplinar poderá ser determinada pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, 
mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da 
OAB.
Art. 87. A instrução do processo de revisão disciplinar observará os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Parágrafo único. Finda a instrução, o Procurador-Geral da República e o magistrado acusado ou seu defensor terão vista dos autos 
por dez dias, para razões.
Art. 88. Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá determinar a instauração de processo administrativo 
disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o  
processo.
Seção IX
Da Consulta
Art. 89. O Plenário decidirá sobre consultas, em tese, de interesse e repercussão gerais quanto à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência.
§ 1º A consulta deve conter indicação precisa do seu objeto, ser formulada articuladamente e estar instruída com a documentação 
pertinente, quando for o caso.
§ 2º A resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral.
Art.  90.  A  consulta  poderá  ser  respondida  monocraticamente,  quando  a  matéria  já  estiver  expressamente  regulamentada  em 
Resolução ou Enunciado Administrativo, ou já tiver sido objeto de pronunciamento definitivo do Plenário ou do Supremo Tribunal 
Federal.
Seção X
Do Procedimento de Controle Administrativo
Art. 91. O controle dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário será exercido pelo Plenário do 
CNJ, de ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, 
especialmente os de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo da competência do Tribunal de 
Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados.
Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco (5) anos, salvo quando houver 
afronta direta à Constituição.
Art. 92. O pedido, que deverá ser formulado por escrito com a qualificação do requerente e a indicação clara e precisa do ato 
impugnado, será autuado e distribuído a um Relator.
Art.  93.  A  instauração  de  ofício  do procedimento de  controle  administrativo poderá  ser  determinada  pelo Plenário,  mediante 
proposição de Conselheiro, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB.
Art. 94. O Relator determinará a notificação da autoridade que praticou o ato impugnado e dos eventuais interessados em seus 
efeitos, no prazo de quinze (15) dias.
§ 1º O Relator poderá determinar as formas e os meios de notificação pessoal dos eventuais interessados.
§ 2º A notificação será feita por edital quando dirigida a eventuais interessados não identificados, desconhecidos ou com domicílio 
não informado nos autos.
Art. 95. Não ilidido o fundamento do pedido, o Plenário determinará:
I - a sustação da execução do ato impugnado;
II - a desconstituição ou a revisão do respectivo ato administrativo;
III - o afastamento da autoridade competente pela prática do ato impugnado.
Parágrafo único. O Plenário poderá fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei ou dos  
atos do CNJ.
Art. 96. Em se tratando de matéria sujeita à competência administrativa concorrente, o Plenário, por conveniência ou oportunidade, 
poderá determinar que o procedimento seja iniciado ou tenha prosseguimento perante a autoridade administrativa de menor grau 
hierárquico para decidir fixando prazo para a sua conclusão.
Art.  97.  Aplicam-se  ao  procedimento  previsto  neste  capítulo,  no  que  couber,  as  regras  previstas  na  legislação  de  processo 
administrativo.
Seção XI
Do Pedido de Providências
Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer  
expediente  que  não  tenha  classificação  específica  nem  seja  acessório  ou  incidente  serão  incluídos  na  classe  de  pedido  de 
providências,  cabendo ao  Plenário  do  CNJ ou ao  Corregedor  Nacional  de  Justiça,  conforme a  respectiva  competência,  o  seu 
conhecimento e julgamento.
Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do CNJ, o Presidente ou o Relator poderão, no 
âmbito  de  sua  competência  e  motivadamente,  adotar  providências  acauteladoras  sem  a  prévia  manifestação  da  autoridade, 
observados os limites legais.
Parágrafo único. Quando a medida cautelar for deferida pelo Relator, será submetida a referendo do Plenário na primeira sessão 
ordinária seguinte.
Art.  100. O expediente será autuado e distribuído a um Relator,  que poderá determinar a realização de diligências,  audiências 
públicas, consultas públicas e solicitar esclarecimentos indispensáveis à análise do requerimento.
§ 1º Atendidos os requisitos mínimos, e sendo o caso, o Relator solicitará a sua inclusão na pauta de julgamento.
§ 2º A execução do pedido de providências acolhido pelo Plenário será realizada por determinação do Presidente do CNJ e pelo 
Corregedor Nacional de Justiça nos casos de sua competência.
Seção XII
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Da Reclamação para Garantia das Decisões
Art. 101. A reclamação para garantia das decisões ou atos normativos poderá ser instaurada de ofício ou mediante provocação,  
sendo submetida ao Presidente do CNJ.
Parágrafo único. O requerimento deverá ser instruído com cópia da decisão atacada e referência expressa ao ato ou decisão do 
Plenário cuja autoridade se deva preservar, sob pena de indeferimento liminar.
Seção XIII
Do Ato Normativo
Art.  102.  O  Plenário  poderá,  por  maioria  absoluta,  editar  atos  normativos,  mediante  Resoluções,  Instruções  ou  Enunciados 
Administrativos e, ainda, Recomendações.
§ 1º A edição de ato normativo ou regulamento poderá ser proposta por Conselheiro ou resultar de decisão do Plenário quando 
apreciar  qualquer  matéria,  ainda quando o pedido seja considerado improcedente,  podendo ser  realizada  audiência pública  ou 
consulta pública.
§ 2º Decidida pelo Plenário a edição do ato normativo ou da recomendação, a redação do texto respectivo será apreciada em outra 
sessão plenária, salvo comprovada urgência.
§ 3º A edição de ato normativo poderá, a critério do Plenário ou do Relator, ser precedida de audiência pública ou consulta pública 
por prazo não superior a 30 (trinta) dias.
§ 4º Os efeitos do ato serão definidos pelo Plenário.
§ 5º As Resoluções e Enunciados Administrativos terão força vinculante, após sua publicação no Diário da Justiça e no sítio 
eletrônico do CNJ.
§ 6º Os Enunciados serão numerados em ordem crescente de referência, com alíneas, quando necessário, seguidas de menção dos 
dispositivos legais e dos julgados em que se fundamentam.
Seção XIV
Da Nota Técnica
Art. 103. O Plenário poderá, de ofício ou mediante provocação:
I - elaborar notas técnicas, de ofício ou mediante requerimento de agentes de outros Poderes, sobre políticas públicas que afetem o  
desempenho do Poder Judiciário, anteprojetos de lei, projetos de lei, e quaisquer outros atos com força normativa que tramitam no 
Congresso Nacional,  nas Assembleias Legislativas ou em quaisquer  outros entes da Administração Pública Direta ou Indireta, 
quando caracterizado o interesse do Poder Judiciário;
II - elaborar notas técnicas sobre normas ou situações específicas da Administração Pública quando caracterizado o interesse do 
Poder Judiciário;
III - elaborar notas técnicas endereçadas ao Supremo Tribunal Federal relativas aos projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário.
CAPÍTULO IV
DA EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES
Art. 104. Cabe à Secretaria-Geral, mediante órgão específico, o acompanhamento do fiel cumprimento dos atos e decisões do CNJ, 
e à Secretaria da Corregedoria Nacional de Justiça, o das deliberações do Corregedor Nacional de Justiça.
§  1º A Secretaria-Geral  informará o Presidente e o Relator,  conforme o caso,  permanentemente,  sobre os  eventos e omissões 
relacionados com as deliberações do CNJ.
§ 2º A Secretaria-Geral disponibilizará ao público, através do sítio eletrônico do CNJ, planilha atualizada mensalmente indicando o 
cumprimento ou não, pelos tribunais, dos atos normativos e das decisões do CNJ, separadas por ato decisório e por tribunal.
Art. 105. Comprovada a resistência ao cumprimento da decisão proferida pelo CNJ em mais de 30 dias além do prazo estabelecido, 
o Plenário, o Presidente ou o Corregedor Nacional de Justiça, de ofício ou por reclamação do interessado, adotará as providências 
que entenderem cabíveis à sua imediata efetivação, sem prejuízo da instauração do competente procedimento disciplinar contra a 
autoridade recalcitrante e, quando for o caso, do envio de cópias ao Ministério Público para a adoção das providências pertinentes.
Art. 106. As decisões judiciais que contrariarem as decisões do CNJ não produzirão efeitos em relação a estas, salvo se proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal.
CAPÍTULO V
DAS PROVAS
Art. 107. Qualquer meio legal ou moralmente legítimo será hábil para fazer prova dos fatos alegados.
Parágrafo único. A proposição, a admissão e a produção de provas no CNJ obedecerão, no que couber, ao disposto na legislação 
sobre processo administrativo e subsidiariamente ao processo judicial civil e penal, observados os preceitos deste Regimento.
Art. 108. O requerente deverá instruir seu requerimento com a documentação necessária à compreensão de seu pedido.
Parágrafo único. Havendo documento necessário à prova do alegado em órgãos judiciais ou de serviços auxiliares, serventias e 
órgãos prestadores  de serviços  notariais  e  de  registro,  ou em poder  de autoridade que se  recuse a fornecê-lo  por  certidão,  o 
requerente, indicando esse fato, poderá requerer ao Relator ou ao Corregedor Nacional de Justiça que o requisite ou que fixe prazo 
para a devida exibição.
Art. 109. O interessado, quando for o caso, será intimado para manifestar-se sobre documento juntado após a sua última intervenção 
no processo.
Art.  110.  No processo  em que  se  fizer  necessária  a  presença  do interessado ou de  terceiro,  o  Plenário  ou  o  Relator  poderá, 
independentemente de outras sanções legais, expedir ordem de condução da pessoa que, intimada, deixar de comparecer sem justo 
motivo no local que lhe for designado.
Art. 111. Os depoimentos poderão ser taquigrafados, estenotipados, videogravados ou gravados e depois transcritos ou copiados os 
trechos indicados pelos interessados ou pelo Relator.
§ 1º. Aplica-se o disposto neste artigo ao interrogatório dos acusados em processos disciplinares.
§ 2º. As inquirições ou depoimentos de testemunhas ou interessados, acaso necessários, poderão ser colhidos fora da sede do CNJ 
mediante carta de ordem, nos termos e forma determinados pelo Relator ou pelo Corregedor Nacional de Justiça nos casos de sua 
competência respectiva.
CAPÍTULO VI
DAS AUDIÊNCIAS
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Art. 112. As audiências para instrução dos feitos serão realizadas em local, dia e hora designados pelo Relator.
§ 1º A abertura e o encerramento da audiência serão apregoados pelo servidor designado para secretariar os trabalhos.
§ 2º Nas hipóteses previstas em lei, inclusive no que se refere ao sigilo constitucional, e naquelas em que a preservação do direito à 
intimidade assim o recomendar, as audiências poderão ser realizadas sob caráter reservado, com a presença apenas do Relator, do 
interessado, dos advogados e do representante do Ministério Público.
Art. 113. O secretário lavrará ata, na qual registrará os nomes dos interessados, dos advogados e do representante do Ministério 
Público presentes, os requerimentos verbais e todos os outros atos e ocorrências.
Art. 114. Com exceção dos advogados e do representante do Ministério Público, as pessoas que tomarem parte na audiência não 
poderão retirar-se da sala sem a permissão do Relator.
CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional 
de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário 
do CNJ.
§ 1º  São recorríveis  apenas as decisões de que manifestamente resultar ou puder resultar  restrição de direito ou prerrogativa, 
determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por 
excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.
§ 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 
cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento.
§ 3º Relatará o recurso administrativo o prolator da decisão recorrida; quando se tratar de decisão proferida pelo Presidente, a seu 
juízo o recurso poderá ser livremente distribuído.
§ 4º O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em 
caso relevante.
§ 5º A decisão final do colegiado substitui a decisão recorrida para todos os efeitos.
§ 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso.
CAPÍTULO VIII
DAS SESSÕES
Art. 116. As sessões serão públicas, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal e de proteção do direito à 
intimidade.
Art. 117. Nas sessões do Plenário e das Comissões, observar-se-á a seguinte ordem:
I - verificação do número de Conselheiros;
II - discussão e aprovação da ata anterior;
III - apreciação da pauta;
IV - assuntos gerais.
§ 1º Antes ou durante a sessão, o Conselheiro poderá apresentar indicação ou proposta escritas, devendo o Presidente designar 
Relator para apresentar relatório e voto escritos na sessão seguinte.
§ 2º O Presidente, em caso de urgência e relevância, pode designar Relator para apresentar relatório e voto orais na mesma sessão ou 
submeter a matéria diretamente à discussão e à votação.
§ 3º Cabe ao Secretário-Geral secretariar as sessões do Plenário.
Art. 118. As sessões do Plenário poderão ser ordinárias, extraordinárias ou de planejamento.
§ 1º  As sessões ordinárias serão realizadas quinzenalmente,  em dias úteis,  mediante prévia comunicação aos  Conselheiros  do 
calendário de planejamento instituído ao início de cada semestre.
§ 2º As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, fora do calendário semestral estabelecido, com pelo menos dois 
dias úteis de antecedência.
§ 3º O Presidente convocará sessão extraordinária, que se realizará em até quinze (15) dias, quando requerida, por escrito, por um 
terço dos Conselheiros, devendo o requerimento indicar o tema objeto de análise e deliberação.
Art. 119. São atribuições da Presidência nas sessões plenárias:
I - dirigir os debates, as votações e as deliberações, podendo limitar a duração das intervenções;
II - após os debates, submeter os casos à deliberação do Plenário delimitando os pontos objeto da votação;
III - manter a ordem dos trabalhos especialmente quanto ao uso do tempo previamente estipulado para os interessados ou quanto aos 
limites do assunto objeto de deliberação do Plenário;
IV - dispor sobre a suspensão da sessão quando houver motivo relevante e justificado, fixando a hora em que deva ser reiniciada, 
sempre dentro das vinte e quatro (24) horas seguintes;
V - proferir voto em caso de empate.
Art.  120.  As  pautas  do  Plenário  serão  organizadas  pela  Secretaria-Geral,  com  aprovação  da  Presidência,  encaminhando-se 
previamente aos Conselheiros os dados pertinentes aos pontos incluídos em pauta.
§ 1º Poderão ser apresentados em mesa, pela relevância, urgência ou conveniência, assuntos que não se encontrem inscritos na pauta 
da sessão.
§ 2º A publicação da pauta de julgamento no Diário da Justiça antecederá quarenta e oito (48) horas, pelo menos, à sessão em que os 
processos possam ser chamados.
§ 3º Para ciência dos interessados, a pauta de julgamentos também será publicada no sítio eletrônico do CNJ.
§ 4º Somente serão incluídos em pauta os processos cujos autos estejam disponíveis na Secretaria Processual, com os respectivos 
relatórios para inserção no sistema informatizado da sessão de julgamento.
Art. 121. As decisões do Plenário do CNJ e das Comissões serão tomadas pelo voto da maioria simples dos Conselheiros presentes, 
observado o quorum regimental, exceto nos casos em que haja exigência de quorum qualificado.
Art. 122. Nas sessões do Plenário, o Presidente do CNJ sentará ao centro da mesa principal; à sua direita, tomarão assento, pela  
ordem, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB; à sua esquerda, o Secretário-Geral.
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§ 1º O Corregedor Nacional de Justiça tomará assento na primeira cadeira da bancada à direita da mesa central; o Conselheiro 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho tomará assento na primeira cadeira da bancada à esquerda da mesa central, seguido, 
nesta ordem, pelos Conselheiros membros de Tribunal de Justiça, de Tribunal Regional Federal e de Tribunal Regional do Trabalho;  
pelos Conselheiros magistrados da 1ª instância da Justiça Comum dos Estados, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho; pelos  
Conselheiros membros do Ministério Público da União e do Ministério Público Estadual; pelos Conselheiros indicados pela OAB; e 
pelos Conselheiros indicados pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às Comissões, no que couber.
§ 3º O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB poderão ser representados nas sessões do 
Plenário por quem eles indicarem.
Art. 123. De cada sessão plenária do CNJ será lavrada uma ata sucinta pelo Secretário-Geral, contendo a data da reunião; os nomes 
do Presidente e dos demais Conselheiros presentes na instalação dos trabalhos; os nomes do Procurador-Geral da República e do 
Presidente do Conselho Federal da OAB, quando presentes; assim como um resumo dos principais assuntos tratados e a relação dos 
números dos processos apresentados em mesa.
Parágrafo único. Em documento anexo constará a relação dos processos julgados, especificando se as votações foram por maioria ou 
por unanimidade, devendo constar o número exato dos votos emitidos, o sentido de cada um deles, constando, ainda, a relação dos 
processos adiados e dos com pedido de vista.
Art. 124. Na sessão plenária, os julgamentos observarão, preferencialmente, a seguinte ordem: as medidas de urgência, os processos 
com pedido de vista ou com os advogados presentes.
Parágrafo único. Em caso de urgência, o Relator poderá indicar preferência para o julgamento.
Art.  125.  Nos julgamentos, será assegurado direito à sustentação oral  ao interessado ou a seu advogado,  e,  se for o caso, ao 
Presidente do Tribunal, pelo prazo de dez (10) minutos.
§ 1º Apresentado o relatório, preferentemente resumido, o Relator antecipará a conclusão do voto, hipótese em que poderá ocorrer a  
desistência  da  sustentação  oral,  assegurada  pelo  Presidente  a  palavra  ao  interessado  se  houver  qualquer  voto  divergente  do 
antecipado pelo Relator.
§ 2º Não havendo desistência da sustentação oral, o Presidente concederá a palavra, sucessivamente, ao requerente que não tenha 
advogado constituído, ou a seu advogado, e ao requerido que não tenha advogado constituído, ou a seu advogado.
§ 3º Não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, 
dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos.
§ 4º A solicitação para sustentação oral deverá ser formulada até o horário previsto para o início da sessão de julgamento.
§ 5º No caso de litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, o prazo será dividido igualmente entre os do mesmo grupo, 
se não o convencionarem diversamente.
§ 6º O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB terão igual prazo ao dos interessados para as 
suas respectivas sustentações orais.
§ 7º Os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimento, produzir sustentação oral ou responderem às perguntas que 
lhes forem feitas pelos Conselheiros.
§ 8º Os Presidentes das associações nacionais, presentes à sessão, poderão usar da palavra.
Art. 126. Durante os debates, cada Conselheiro poderá falar tantas vezes sobre o assunto em discussão quantas forem necessárias ao 
esclarecimento da causa ou, em regime de votação, para explicar a modificação do voto, desde que devidamente autorizado pelo 
Presidente. 
Parágrafo único. A palavra será solicitada, pela ordem, ao Presidente ou, mediante aparte, a quem dela estiver fazendo uso.
Art. 127. Se algum dos Conselheiros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, na primeira sessão 
ordinária subsequente, com preferência na pauta, independentemente de nova publicação.
§ 1º Ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Conselheiros, ainda que não compareçam ou hajam 
deixado o exercício do cargo.
§ 2º Não participarão do julgamento os Conselheiros que não tenham assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando se derem 
por esclarecidos.
§ 3º Se, para o efeito do quorum ou de desempate na votação, for necessário o voto de Conselheiro nas condições do parágrafo  
anterior, serão renovados o relatório e a sustentação oral, computando-se os votos anteriormente proferidos.
Art. 128. Concluído o debate oral, o Presidente tomará os votos, em primeiro lugar, do Relator e, a seguir, dos demais Conselheiros, 
na ordem da precedência regimental.
§ 1º Encerrada a votação, o Presidente proclamará a decisão.
§ 2º Se o Relator for vencido, ficará designado para redigir o acórdão o autor do primeiro voto vencedor.
Art. 129. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.
Parágrafo único. Sempre que, antes ou após o relatório, algum dos Conselheiros suscitar preliminar, será ela discutida e decidida, 
antes da apresentação do voto pelo Relator. Se não for acolhida a preliminar, prosseguir-se-á no julgamento.
Art. 130. Rejeitada a preliminar, ou se com ela for compatível a apreciação do mérito, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da 
matéria principal, pronunciando-se sobre esta os Conselheiros vencidos na preliminar.
Art. 131. O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-á na mesma sessão, salvo pedido de vista.
Art. 132. O Plenário poderá converter o julgamento em diligência, quando necessária à decisão da causa.
Art.  133. Os processos não julgados serão considerados adiados e estarão automaticamente incluídos na sessão de julgamento 
seguinte, independentemente de nova publicação, salvo por motivo justificado.
Art. 134. O Relator poderá propor ao Plenário correção da decisão quando constatar a existência de erro material.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 135. A iniciativa de proposta de emenda regimental cabe a qualquer Conselheiro ou Comissão do CNJ.
Parágrafo único. Recebida a proposta pela Presidência, será imediatamente autuada e encaminhada à Comissão de Reforma do 
Regimento Interno, que terá prazo de cento e vinte (120) dias para apreciá-la e encaminhá-la para o Plenário.
Art. 136. As emendas considerar-se-ão aprovadas se obtiverem o voto favorável da maioria absoluta do Plenário do CNJ.
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Art. 137. Enquanto o CNJ não possuir estrutura administrativa adequada para o seu pleno funcionamento, poderá celebrar convênio 
com o Supremo Tribunal Federal ou outros Tribunais para que prestem o suporte administrativo necessário.
Art. 138. Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o CNJ poderá, por Resolução, nos termos do art. 5º, § 2º, da EC nº 
45/2004, disciplinar seu funcionamento, dispor sobre a sua estrutura, direitos e deveres de seus Conselheiros, bem como sobre 
cargos e funções indispensáveis ao seu regular funcionamento.
Art.  139.  Salvo se funcionário efetivo do CNJ,  não poderá  ser  nomeado para cargo em comissão,  ou designado para função 
gratificada, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, de quaisquer dos Conselheiros 
em atividade, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal  e  dos Tribunais  Superiores,  do Procurador-Geral  da República,  dos 
Subprocuradores Gerais e dos Conselheiros Federais da OAB, dos Deputados Federais e dos Senadores da República.
Art. 140. As decisões, atos regulamentares e recomendações do CNJ serão publicados no Diário da Justiça da União e no sítio  
eletrônico do CNJ.
Art.  141.  Ato  normativo  disciplinará  as  formas  e  os  meios  de  notificação  dos  interessados  nos  procedimentos  de  controle 
administrativo.
Art. 142. Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário.
Art. 143. Este Regimento, aprovado na 79ª Sessão Ordinária do Plenário do CNJ, de 3 de março de 2009, entra em vigor no dia 
seguinte ao de sua publicação no Diário da Justiça da União e revoga a Resolução nº 2 de 16 de agosto de 2005 e suas alterações.
(*) Republicado por ter saído, no DOU nº 44, de 6-3-2009, Seção 1, págs. 183 a 188, com incorreção no original

10) RESOLUÇÃO Nº 68, DE 3 DE MARÇO DE 2009
Estabelece procedimentos e prazos para encaminhamento, ao Conselho Nacional de Justiça,  das propostas orçamentárias e das 
solicitações de alterações orçamentárias pelos órgãos do Poder Judiciário da União e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios.
O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,  no  exercício  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  artigo 103-B,  §  4º,  da 
Constituição Federal, e por seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão plenária de 3 de março de 2009, e
CONSIDERANDO que a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO, referida  no artigo 165,  §  2º,  da  Constituição Federal,  tem 
reproduzido, anualmente, dispositivos estabelecendo que:
I  -  as  propostas  orçamentárias  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário,  encaminhadas  à  Secretaria  de  Orçamento  Federal,  sejam 
acompanhadas de parecer do Conselho Nacional de Justiça;
II - os projetos de lei relativos aos créditos suplementares e especiais dos órgãos do Poder Judiciário, encaminhados pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional, sejam acompanhados de parecer do Conselho Nacional de Justiça;
III - as propostas de créditos suplementares dos órgãos do Poder Judiciário, cujas aberturas dependam de ato do Poder Executivo, 
sejam enviadas concomitantemente ao Conselho Nacional de Justiça para a emissão de parecer a ser encaminhado à Secretaria de 
Orçamento Federal; e
IV  -  as  aberturas  de  créditos  suplementares,  com  oferecimento  de  recursos  compensatórios,  nos  termos  autorizados  na  Lei 
Orçamentária Anual - LOA, sejam feitas por atos próprios dos Presidentes dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, a serem enviados ao Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que, anualmente, com amparo no disposto na LDO e na LOA, a Secretaria de Orçamento Federal tem editado 
Portarias em que se estabelecem procedimentos e prazos para a solicitação de alterações orçamentárias e para a abertura de créditos 
suplementares, com oferecimento de recursos compensatórios, por meio de atos próprios dos presidentes dos Tribunais; e
CONSIDERANDO a necessidade de expedir orientação de procedimento uniforme aos órgãos do Poder Judiciário da União e ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, resolve:
Art. 1º Os órgãos do Poder Judiciário da União e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminharão ao 
Conselho Nacional de Justiça, no mesmo prazo estabelecido na LDO para o encaminhamento da proposta orçamentária à Secretaria 
de  Orçamento  Federal,  cópia  das  respectivas  propostas,  para  exame  e  emissão  de  parecer,  acompanhadas  de  informações 
complementares que auxiliem a análise por este Conselho, tais como:
I - critério adotado para a distribuição de limites entre suas unidades;
II - memória de cálculo das projeções;
III - cópia de decisões administrativas e judiciais que justifiquem despesas; e
IV - certidão do julgamento que aprovou a proposta no órgão competente (art. 99, § 2º, inciso II, da Constituição Federal).
Art. 2º Os órgãos do Poder Judiciário da União e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios enviarão ao Conselho 
Nacional de Justiça, observados os procedimentos e os mesmos prazos estabelecidos na LDO, na LOA e na Portaria anual editada 
pela Secretaria de Orçamento Federal, cópia das solicitações de alterações orçamentárias, encaminhadas àquela Secretaria, cuja 
abertura dos créditos dependa de autorização legislativa ou de ato do Poder Executivo.
Art. 3º As propostas orçamentárias e as solicitações de alterações orçamentárias, recebidas neste Conselho, serão distribuídas, de 
imediato, a um Relator sorteado, com cópia ao Departamento de Acompanhamento Orçamentário.
§ 1º O Departamento de Acompanhamento Orçamentário elaborará Nota Técnica e Proposta de Parecer, cabendo à Secretaria-Geral 
encaminhá-las imediatamente ao Relator.
§  2º  Verificada  a  impossibilidade  de  a  matéria  ser  submetida  ao  Plenário  em  tempo  hábil  ao  atendimento  do  prazo  de 
encaminhamento do Parecer à Secretaria de Orçamento Federal, o Relator, estando a respectiva proposta adequadamente instruída e 
acompanhada dos documentos a que se refere o  § 1º,  emitirá parecer ad referendum, a ser encaminhado pela Presidência do 
Conselho Nacional de Justiça ao órgão competente.
§ 3º O Relator solicitará a inclusão da matéria na pauta da primeira sessão subsequente à data do recebimento dos documentos a que 
se refere o § 1º ou da emissão do parecer ad referendum, formulando voto e submetendo o assunto ao Plenário.
§  4º  Após  deliberação  pelo  Plenário,  a  Secretaria-Geral  encaminhará  o  Parecer,  acompanhado  da  Certidão  de  Julgamento,  à 
Secretaria de Orçamento Federal.
Art. 4º A Secretaria-Geral, por meio do Departamento de Acompanhamento Orçamentário, prestará o apoio técnico necessário ao 
processamento da matéria no âmbito deste Conselho.
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Art. 5º Os órgãos do Poder Judiciário da União e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios enviarão ao Conselho 
Nacional de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação, cópia dos atos próprios dos Presidentes, relacionados à 
abertura de créditos suplementares com oferecimento de recursos compensatórios, nos termos autorizados na LOA e observado o 
disposto na Portaria anual da SOF, acompanhados dos dados complementares com as respectivas justificativas.
Art. 6º Os Órgãos do Poder Judiciário da União e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios colocarão à disposição  
do Conselho Nacional de Justiça todas as informações necessárias à análise das matérias de que trata esta Resolução.
Art. 7º Aplica-se o procedimento disposto nesta Resolução, no que couber, às solicitações de parecer formuladas pelas Assembléias 
Legislativas ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados.
Art. 8º O disposto nesta Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES
Presidente do Conselho

11) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1328/2009
Elege o Diretor, o Vice-Diretor e os membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho - ENAMAT.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência 
do Ex.mo Ministro Milton de Moura França, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Ministros, João Oreste Dalazen, Vice-
Presidente,  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,  Corregedor-Geral  da  Justiça  do Trabalho,  Vantuil  Abdala,  Antônio José  de  Barros 
Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano 
Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo de Senna 
Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria 
de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Fernando Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, 
Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado e Kátia Magalhães Arruda e o Ex.mo Vice-Procurador-Geral do Trabalho, 
Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho,
R E S O L V E U
Art. 1º Eleger os Ex.mos Ministros Antônio José de Barros Levenhagen e João Batista Brito Pereira para os cargos de Diretor e  
Vice-Diretor, respectivamente, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT;
Art.  2º  Eleger  os  Ex.mos  Ministros  Maria  Cristina  Irigoyen Peduzzi,  Renato de  Lacerda  Paiva  e  Lelio  Bentes  Corrêa,  como 
membros representantes do Tribunal Superior do Trabalho; os Ex.mos Juízes José Roberto Freire Pimenta e Lourival Ferreira dos 
Santos, como representantes de Tribunal Regional do Trabalho; e o Ex.mo Juiz Giovanni Olsson, representante de Juiz Titular de 
Vara do Trabalho, na qualidade de membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho - ENAMAT.
Brasília, 9 de março de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

12) RESOLUÇÃO No- 70, DE 18 DE MARÇO DE 2009
Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  regimentais,  e 
CONSIDERANDO competir ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão de controle da atuação administrativa e financeira dos 
tribunais, a atribuição de coordenar o planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a  unicidade  do Poder  Judiciário,  a  exigir  a  implementação  de  diretrizes  nacionais  para  nortear  a  atuação 
institucional de todos os seus órgãos;
CONSIDERANDO que os Presidentes dos tribunais brasileiros, reunidos no I Encontro Nacional do Judiciário, deliberaram pela 
elaboração de Planejamento Estratégico Nacional, a fim de aperfeiçoar e modernizar os serviços judiciais;
CONSIDERANDO o  trabalho  realizado  nos  12  (doze)  Encontros  Regionais,  consolidado no  Plano Estratégico  apresentado e 
validado no II Encontro Nacional do Judiciário, realizado em 16 de fevereiro de 2009, na cidade de Belo Horizonte-MG;
CONSIDERANDO a aprovação, no II Encontro Nacional do Judiciário, de 10 Metas Nacionais de Nivelamento para o ano de 2009;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  conferir  maior  continuidade  administrativa  aos  tribunais,  independentemente  das 
alternâncias de seus gestores;
CONSIDERANDO determinar a Resolução CNJ n.º 49, de 18 de dezembro de 2007, a criação de Núcleo de Estatística e Gestão 
Estratégica, unidade administrativa competente para elaborar, implementar e gerir o planejamento estratégico de cada órgão da 
Justiça, resolve:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO ESTRATÉGICA
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica instituído o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, consolidado no Plano Estratégico Nacional constante do 
Anexo I desta Resolução, sintetizado nos seguintes componentes:
I - Missão: realizar justiça.
II - Visão: ser reconhecido pela Sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social.
III - Atributos de Valor do Judiciário para a Sociedade:
a) credibilidade;
b) acessibilidade;
c) celeridade;
d) ética;
e) imparcialidade;
f) modernidade;
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g) probidade;
h) responsabilidade Social e Ambiental;
i) transparência.
IV - 15 (quinze) objetivos estratégicos, distribuídos em 8 (oito) temas:
a) Eficiência Operacional:
Objetivo 1. Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos;
Objetivo 2. Buscar a excelência na gestão de custos operacionais;
b) Acesso ao Sistema de Justiça:
Objetivo 3. Facilitar o acesso à Justiça;
Objetivo 4. Promover a efetividade no cumprimento das decisões;
c) Responsabilidade Social:
Objetivo 5. Promover a cidadania;
d) Alinhamento e Integração:
Objetivo 6. Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário;
Objetivo 7. Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais nos planos nacional e internacional;
e) Atuação Institucional:
Objetivo 8. Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições;
Objetivo 9. Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva;
Objetivo 10. Aprimorar a comunicação com públicos externos;
f) Gestão de Pessoas:
Objetivo 11. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores;
Objetivo 12. Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da Estratégia;
g) Infraestrutura e Tecnologia:
Objetivo 13. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais;
Objetivo 14. Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia de informação;
h) Orçamento:
Objetivo 15. Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia;
CAPÍTULO II
DO PRAZO E DA FORMA DE IMPLANTAÇÃO
Art. 2º O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais indicados nos incisos II a VII do Art. 92 da Constituição Federal elaborarão os 
seus respectivos planejamentos estratégicos, alinhados ao Plano Estratégico Nacional, com abrangência mínima de 5 (cinco) anos, 
bem como os aprovarão nos seus órgãos plenários ou especiais até 31 de dezembro de 2009.
§ 1º Os planejamentos estratégicos de que trata o caput conterão:
I - pelo menos um indicador de resultado para cada objetivo estratégico;
II - metas de curto, médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado;
III - projetos e ações julgados suficientes e necessários para o atingimento das metas fixadas.
§ 2º Os tribunais que já disponham de planejamentos estratégicos deverão adequá-los ao Plano Estratégico Nacional, observadas as 
disposições e requisitos do caput e do § 1º deste artigo.
§ 3º As propostas orçamentárias dos tribunais devem ser alinhadas aos seus respectivos planejamentos estratégicos, de forma a 
garantir os recursos necessários à sua execução.
§ 4º Os tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários e de magistrados de primeiro e segundo graus, indicados pelas 
respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos. 
§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos tribunais superiores, sem prejuízo da participação efetiva de ministros e 
serventuários na elaboração e na execução de suas estratégias.
§ 6º O Conselho Nacional de Justiça adotará as providências necessárias para fornecer auxílio técnico-científico aos tribunais na 
elaboração e na gestão da estratégia.
Art. 3º O Núcleo de Gestão Estratégica dos tribunais ou unidade análoga coordenará ou assessorará a elaboração, implementação e 
gestão do planejamento estratégico, como também atuará nas áreas de gerenciamento de projetos,  otimização de processos de 
trabalho e acompanhamento de dados estatísticos para gestão da informação.
§ 1º Os tribunais deverão priorizar, inclusive nas suas propostas orçamentárias, a estruturação dos Núcleos de Gestão Estratégica ou 
unidade análoga.
§ 2º O Conselho Nacional de Justiça encaminhará aos tribunais, por intermédio do Departamento de Gestão Estratégica, sugestão de 
estruturação das atividades dos Núcleos de Gestão Estratégica.
CAPÍTULO III
DO BANCO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO
DO PODER JUDICIÁRIO
Art. 4º O Conselho Nacional de Justiça manterá disponível no seu Portal na Rede Mundial de Computadores (internet) o Banco de  
Boas  Práticas  de  Gestão  do  Poder  Judiciário,  a  ser  continuamente  atualizado,  com o  intuito  de  promover  a  divulgação  e  o 
compartilhamento de projetos e ações desenvolvidos pelos tribunais.
§ 1º Os projetos e ações do Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário serão subdivididos de acordo com os temas da 
Estratégia Nacional, a fim de facilitar a identificação pelos tribunais interessados na sua utilização.
§ 2º Os projetos e práticas a serem incluídos no Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário devem ser encaminhados ao 
Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pela sua gestão.
CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
Art. 5º Os tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia - RAE trimestrais para acompanhamento dos resultados das 
metas fixadas, oportunidade em que poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho.
CAPÍTULO V
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DOS INDICADORES, METAS E PROJETOS NACIONAIS
Art. 6º Sem prejuízo do planejamento estratégico dos órgãos do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça coordenará a 
instituição de indicadores de resultados, metas, projetos e ações de âmbito nacional, comuns a todos os tribunais.
Parágrafo Único. As metas nacionais de nivelamento para o ano de 2009 estão descritas no Anexo II desta Resolução.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com a Comissão de Estatística e Gestão Estratégica, 
assessorados pelo Departamento de Gestão Estratégica,  coordenar as atividades de planejamento e gestão estratégica do Poder 
Judiciário.
Parágrafo Único. A Presidência do Conselho Nacional de Justiça instituirá e regulamentará Comitê Gestor Nacional para auxiliar as 
atividades de planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário, a ser coordenado pelo Presidente da Comissão de Estatística e 
Gestão Estratégica.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. GILMAR MENDES

ANEXO I
A Estratégia do Poder Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Missão:
Realizar Justiça.
Descrição da Missão:
Fortalecer  o Estado Democrático e fomentar a  construção de uma sociedade livre,  justa e solidária,  por meio de uma efetiva 
prestação jurisdicional.
Visão:
Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social.
Descrição da Visão:
Ter credibilidade e ser reconhecido como um Poder célere, acessível, responsável, imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal 
democrático e promove a paz social, garantindo o exercício pleno dos direitos de cidadania.
Atributos de Valor para a Sociedade: Credibilidade
Celeridade
Modernidade
Acessibilidade
Transparência
Responsabilidade Social e Ambiental
Imparcialidade
Ética
Probidade
Tema:
Eficiência Operacional.
Objetivo Estratégico:
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.
Descrição do Objetivo:
Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos a fim de assegurar a razoável duração do processo.
Linhas de Atuação:
Taxa de congestionamento;
Tecnologia (modernização);
Alocação e realocação de pessoas;
Otimização e simplificação de rotinas.
Ações Sugeridas:
Implantar o processo eletrônico, inclusive nas execuções penais e fiscais;
Investir na estrutura dos juizados especiais;
Incentivar a conciliação, inclusive mediante sensibilização do Poder Público nas ações em que é parte;
Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para priorizar a sua solução;
Estabelecer controle eletrônico das tramitações processuais, para identificar os entraves (gargalos), evitar a paralisação de processos, 
a perpetuação de decisões provisórias e o perecimento de direitos;
Modernizar e uniformizar o fluxo de trabalho das secretarias e gabinetes visando à organização e à racionalização;
Implementar o peticionamento eletrônico e outras ferramentas de TI que promovam a automatização dos trâmites processuais;
Realizar a gestão por competência, promovendo a reengenharia da estrutura de pessoal com alocação adequada e proporcional à 
demanda das unidades judiciárias, de acordo com a sua competência;
Aperfeiçoar os relatórios estatísticos como meio de identificação de ações repetitivas, projeção de demandas e percepção de fatores 
externos, para planejamento de ações;
Estimular a solução coletiva das demandas de massa;
Otimizar os procedimentos de execução de mandados, inclusive com compartilhamento das informações entre os oficiais de justiça;
Implementar Carta Precatória Eletrônica.
Projetos Catalogados:
TJ/AL: Políticas de segurança da informação (virtualização de processos);
TJ/BA: Núcleo de Conciliação no 1o. Grau;
TJ/SE: Projeto Chronos (ferramenta de diagnóstico para ajustes na estrutura);
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TJ/SE: Padronização do quadro funcional da área-fim (dotação móvel das unidades com base em parâmetros);
TJ/SE: Virtualização de processos;
TJ/SC: Mutirões de conciliações, de sentenças e do tribunal do júri;
TJ/SC: 5S (utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina);
TRE/AC: Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP);
TRE/ES: SISLOG (gerenciamento das eleições);
TST/CSJT: Sistema Unificado de Administração Processual da Justiça do Trabalho (SUAP);
TRT/BA: Revisão do Processo de Distribuição;
TRT/SC: Melhorias nos processos de trabalho na 1ª e 2a instâncias;
TRF/2: Processo eletrônico com certificação digital;
TRF/2: Reformulação da Intranet JF/ES;
TRF/4: Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos Processuais (GEDPRO);
TRF/5: Seção Judiciária CE - FLUXUS Controle de Documentos e Processos Administrativos Físicos e Virtuais;
STF: Plenário Virtual;
STF: Canal da Repercussão Geral. (Vide detalhamento dos projetos no CD anexo)
Tema:
Eficiência Operacional.
Objetivo Estratégico:
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais.
Descrição do Objetivo:
Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços 
(responsabilidade ambiental), e da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional.
Linhas de Atuação:
Economicidade;
Desburocratização;
Redução do custo do processo judicial e administrativo;
Gestão ambiental.
Ações Sugeridas:
Priorizar a atividade fim na utilização dos recursos orçamentários;
Usar de forma racional e criativa materiais, bens e serviços;
Conscientizar servidores sobre responsabilidade ambiental;
Aperfeiçoar relatórios estatísticos para melhor controle de custos;
Compartilhar estrutura física entre segmentos da Justiça;
Implantar o Diário de Justiça Eletrônico;
Fomentar política de gestão documental com foco na modernização de arquivos e na preservação da memória do Judiciário;
Implantar ou aprimorar unidade responsável pelo controle interno dos tribunais.
Projetos Catalogados:
CNJ: Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (PRONAME);
TJ/BA: Racionalização do Uso de Energia Elétrica TJ/DFT Projeto de Modernização dos Arquivos (PROMA);
TJ/SC: Arquivo Central de Processos;
CSJT: Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA);
TRT/SC: Gestão ambiental.
Tema:
Acesso ao Sistema de Justiça.
Objetivo Estratégico:
Facilitar o acesso à Justiça.
Descrição do Objetivo:
Promover o acesso ao Poder Judiciário, com o objetivo de democratizar a relação da população com os órgãos judiciais e garantir  
equidade no atendimento à sociedade.
Linhas de Atuação:
Reduzir a distância física aos órgãos jurisdicionais (capilaridade);
Promover meios que garantam acessibilidade real (democratização do acesso).
Ações Sugeridas:
Instituir protocolo integrado entre órgãos da Justiça;
Incentivar a descentralização dos serviços judiciais,  inclusive por meio de postos avançados de atendimento e atermação, com 
utilização de voluntariado;
Incrementar a Justiça Itinerante;
Firmar parcerias para utilização de unidades judiciárias por outros segmentos da Justiça de menor capilaridade (compartilhamento 
de unidades judiciárias).
Projetos Catalogados:
TJ/AL: Justiça itinerante;
TJ/BA: Balcões de Justiça e Cidadania;
TJ/SC: Protocolo Judicial Expresso;
TJ/SE: Portal do advogado;
TRE/AC: Disque denúncia;
TRE/CE: Unidade móvel de atendimento ao eleitor;
TRT/BA: Atendimento centralizado/SAC (conjunto com outros
órgãos e poderes);
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TRT/MA: Varas itinerantes;
TRF/1: A Justiça Bate às Portas.
Tema:
Acesso ao Sistema de Justiça.
Objetivo Estratégico:
Promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais.
Descrição do Objetivo:
Assegurar o cumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário, a fim de garantir que os direitos reconhecidos alcancem 
resultados concretos.
Linhas de Atuação:
Modernização dos mecanismos de cumprimento/execução do julgado;
Controle da prisão provisória e da execução das penas.
Ações Sugeridas:
Utilizar sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre devedores e bens, como também de comunicação de ordens judiciais no 
cumprimento/execução das decisões (Bacenjud, Infojud, Renajud, penhora eletrônica de imóveis etc.);
Instituir conciliação em precatórios;
Implantar  ferramenta  eletrônica  para  gerenciamento  das  Guias  de  Recolhimento  na  execução  penal  e  controle  das  prisões 
provisórias;
Padronizar procedimentos e regulamentar rotinas processuais, inclusive para garantir a aplicação da lei de execução penal;
Investir na estruturação da execução penal;
Realizar mutirões carcerários periódicos;
Implantar rol de culpados centralizado para viabilizar a construção do banco nacional de condenados;
Padronizar o cadastramento das partes, observando-se, prioritariamente, a denominação ou razão social constante do cadastro de 
CPF e CNPJ;
Aperfeiçoar os mecanismos de alienação judicial de bens (leilão eletrônico, leilão unificado etc.);
Compartilhar informações sobre devedores e bens entre órgãos judiciais e oficiais de justiça;
Instituir unidade judiciária especializada em investigação patrimonial e múltiplas execuções contra o mesmo devedor.
Projetos Catalogados:
TJ/MG: Conciliações itinerantes de precatórios;
TJ/PA: Sistema de acompanhamento de presos provisórios e apenados;
TJ/SE: Sistema Integrado de Execução Penal (SIEP);
TRT/MA: Juízo auxiliar de precatórios;
TRT/MA: Juízo auxiliar de execução;
TRF/2: Precatório eletrônico.
Tema:
Responsabilidade Social.
Objetivo Estratégico:
Promover a cidadania.
Descrição do Objetivo:
Promover  o desenvolvimento e a inclusão social,  por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da 
consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão.
Linhas de Atuação:
Inclusão social e desenvolvimento;
Conscientização de direitos, deveres e valores;
Infância e Juventude;
Reinserção social de egressos.
Ações Sugeridas:
Mobilizar órgãos do governo, do setor privado e organizações da sociedade civil para construção de uma política de segurança 
pública com cidadania;
Fomentar política de humanização do sistema penitenciário, inclusive para alfabetização, profissionalização e inserção de egressos 
no mercado de trabalho;
Firmar parcerias com entidades públicas e privadas para educação e inserção social de menores infratores, menores carentes e 
vítimas da prostituição infantil;
Utilizar o Cadastro Nacional de Adoção;
Instituir  centros  de  promoção  da  cidadania  ou  outros  meios  de  difusão  de  direitos  fundamentais  e  de  temas  de  interesse  da 
comunidade (dependência química, alcoolismo, economia doméstica, direitos da mulher, direitos do trabalhador, previdência social 
etc.).
Projetos Catalogados:
CNJ: Nossas Crianças: Um dever de todos;
CNJ: Casas de Justiça e Cidadania;
CNJ: Começar de novo;
CNJ: Cadastro Nacional de Adoção;
TJ/AL: Projeto DNA Identificação de Paternidade;
TJ/DF: Justiça Comunitária;
TRE/AC: Eleitor mais cidadão;
TRE/DF: Programa Eleitor do Futuro;
TRT/MG: Programa de Gestão Ambiental;
TRF/2: Comunidade que Aprende.
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Tema:
Alinhamento e Integração.
Objetivo Estratégico:
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário.
Descrição do Objetivo:
Garantir que as unidades do Judiciário tenham seu planejamento estratégico e sua gestão alinhados à estratégia do Poder Judiciário 
Nacional, respeitando as particularidades locais e visando a resultados de curto, médio e longo prazos (continuidade).
Linhas de Atuação:
Desdobramento da estratégia;
Continuidade administrativa;
Gestão democrática e participativa.
Ações Sugeridas:
Desenvolver planejamento estratégico plurianual alinhado à estratégia do Poder Judiciário;
Aprovar o planejamento no Tribunal Pleno ou Órgão Especial;
Estabelecer metas desafiadoras de curto, médio e longo prazos e respectivos indicadores para mensuração do seu alcance;
Assegurar a participação dos magistrados e servidores na concepção e execução do planejamento;
Estruturar a unidade administrativa responsável pela gestão estratégica (Resolução 49/CNJ);
Implantar escritório de projetos subordinado à unidade de gestão estratégica.
Projetos Catalogados:
CNJ: Planejamento Estratégico do Judiciário;
CNJ: Escritório de Projetos;
TRE/MG: Software de gerenciamento de projetos e de portfólio de projetos;
TRE/PE: Sistema de Gerenciamento de Ações Estratégicas (SIMPLA).
Tema:
Alinhamento e Integração.
Objetivo Estratégico:
Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais (nacionais e internacionais).
Descrição do Objetivo:
Buscar a unicidade e a integração da Justiça por meio da troca de experiências entre Tribunais, compartilhando conhecimento, 
práticas, unidades, estruturas e soluções jurídicas e administrativas.
Linhas de Atuação:
Compartilhar conhecimentos em práticas e soluções jurídicas e administrativas;
Compartilhar unidades judiciárias e administrativas, estruturas e soluções de TI.
Ações Sugeridas:
Promover  encontros  regionais  e  nacionais  periódicos  entre  dirigentes,  magistrados  e  servidores  de  tribunais  do  mesmo ou  de 
diversos segmentos da Justiça;
Compartilhar estruturas físicas e administrativas de unidades judiciárias para melhor atendimento ao cidadão;
Criar parcerias para desenvolvimento e utilização de sistemas de TI;
Incrementar o banco de boas práticas de gestão do Poder Judiciário.
Projetos Catalogados:
CNJ: Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário.
Tema:
Atuação Institucional.
Objetivo Estratégico:
Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.
Descrição do Objetivo:
Fortalecer a integração do Judiciário com os Poderes Executivo e Legislativo e desenvolver parcerias com os órgãos do sistema da 
justiça  (OAB,  Ministério  Público,  Defensorias)  e  entidades  públicas  e  privadas  para  viabilizar  o  alcance  dos  seus  objetivos 
(eficiência, acessibilidade e responsabilidade social).
Linhas de Atuação:
Prevenção de litígios judiciais;
Parcerias/Convênios;
Solução coletiva de demandas;
Comunicação eletrônica (art. 7º da Lei nº 11.419/2006).
Ações Sugeridas:
Fortalecer o relacionamento com órgãos e entidades públicas e privadas para prevenir demandas repetitivas e impedir o uso abusivo 
e desnecessário da Justiça, sobretudo em matérias já pacificadas;
Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar projetos de responsabilidade social;
Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum, inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação 
eletrônica entre o Poder Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições;
Intermediar medidas com a Administração Pública para solução coletiva de demandas repetitivas, inclusive precatórios;
Firmar parcerias com universidades, OAB, Ministério Público e Defensorias para atendimento gratuito da população carente.
Projetos Catalogados:
CNJ: Acesso à Base de Dados da Secretaria da Receita Federal (INFOJUD);
CNJ: Sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RENAJUD);
CNJ: Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA);
TJ/AL: Cooperação técnica com prefeituras.
Tema:
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Atuação Institucional.
Objetivo Estratégico:
Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva.
Descrição do Objetivo:
Valorizar e  difundir práticas  que fomentem e conservem valores éticos e morais  (imparcialidade, probidade, transparência) no 
âmbito do Poder Judiciário, nas organizações ligadas à atividade judiciária e nas instituições de ensino.
Linhas de Atuação:
Unidades do Judiciário;
Universidades (estudantes de Direito);
Organizações ligadas à atividade judiciária.
Ações Sugeridas:
Promover cursos,  seminários,  palestras e fóruns de discussão, em parceria com entidades ligadas à atividade judiciária (OAB, 
Ministério Público, defensorias etc.), a fim de prevenir condutas antiéticas no Judiciário;
Viabilizar com universidades o fomento de temas ligados à ética e moral nos cursos de Direito.
Tema:
Atuação Institucional.
Objetivo Estratégico:
Aprimorar a comunicação com o público externo.
Descrição do Objetivo:
Aprimorar  a  comunicação  com  o  público  externo,  com  linguagem  clara  e  acessível,  disponibilizando,  com  transparência, 
informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, 
os dados orçamentários e de desempenho operacional.
Linhas de Atuação:
Papel e iniciativas do Judiciário;
Informações processuais e administrativas;
Aproximação com os meios de comunicação;
Transparência e linguagem clara.
Ações Sugeridas:
Desenvolver plano de comunicação;
Divulgar o papel e as iniciativas do Judiciário à sociedade;
Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet, tendo como foco o jurisdicionado e a necessidade de facilitar o  
acesso às informações processuais (excelência no atendimento virtual);
Viabilizar o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra;
Utilizar  os  portais  na  internet  como  canal  de  comunicação  e  de  transparência,  inclusive  para  publicação  de  informações 
administrativas de interesse público (receitas, despesas, orçamento, execução orçamentária);
Utilizar linguagem clara e acessível em todas as divulgações;
Implantar ouvidoria estruturada e autônoma, inclusive para recebimento de críticas e sugestões;
Realizar audiências públicas.
Projetos Catalogados:
CNJ: Política de Comunicação Social;
TJ/SC: Banco de acórdãos (Gestão de documentos);
TRT/RO: Portal da Transparência Pública.
Tema:
Gestão de Pessoas.
Objetivo Estratégico:
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores.
Descrição do Objetivo:
Garantir que os magistrados e servidores possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos 
estratégicos.
Linhas de Atuação:
Gestão e execução da estratégia;
Gestão administrativa;
Gestão de projetos;
Conhecimentos jurídicos;
Sistemas de TI;
Estatística.
Ações Sugeridas:
Aperfeiçoar e capacitar continuamente magistrados e servidores em conhecimentos jurídicos e interdisciplinares;
Capacitar magistrados e servidores na utilização do processo eletrônico e demais sistemas de TI;
Capacitar magistrados e servidores em gestão e execução da estratégia, gestão administrativa, de pessoas, de projetos;
Capacitar magistrados e servidores em produção e análise de estatística;
Capacitar servidores na alimentação dos sistemas processuais, para que reflitam com exatidão o andamento do processo;
Promover cursos de capacitação em atendimento ao público;
Acompanhar e avaliar a eficácia de treinamentos por intermédio de pesquisas e índice de alcance dos objetivos estratégicos;
Capacitar em gestão por competências, de modo a incentivar o melhor aproveitamento das habilidades;
Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância;
Incentivar a mudança cultural gerada pela desmaterialização do processo judicial e administrativo;
Priorizar o ensino a distância viabilizando a capacitação de um número maior de servidores.
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Projetos Catalogados:
TJ/PA: Capacitação de Magistrados e Servidores;
TJ/SC: Parceiras com universidades locais para formação dos gestores (magistrados e servidores);
TRE/MG: Competência em Gestão de Projetos;
TRT/MG: Cursos de atualização a distância;
TRT/MG: Projeto Gestão por Competências.
Tema:
Gestão de Pessoas.
Objetivo Estratégico:
Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da Estratégia.
Descrição do Objetivo:
Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional dos Magistrados e Servidores para viabilizar a execução 
da estratégia.
Linhas de Atuação:
Comunicação interna;
Cultura orientada a resultados;
Qualidade de vida;
Clima organizacional;
Reconhecimento da criatividade e proatividade.
Ações Sugeridas:
Desenvolver plano de comunicação interna sobre a estratégia para explicar o papel de cada servidor no alcance dos objetivos e os 
benefícios de sua implementação;
Realizar  pesquisa  sobre  clima organizacional  para  medir  o  grau  de  aprovação de  magistrados  e  servidores  (conhecimento do 
tribunal, motivação, qualidade, administração, infra-estrutura, relacionamento interpessoal e comunicação);
Fomentar, difundir e valorizar práticas inovadoras, criativas e proativas;
Realizar atividades que desenvolvam a identidade institucional e o comprometimento com a solução dos desafios;
Aperfeiçoar programas de valorização dos recursos humanos, inclusive com estímulos a desempenhos;
Implantar plano de carreira;
Desenvolver programa de gestão de pessoas com assistência preventiva médica, social e odontológica;
Criar estímulos de permanência de magistrados e servidores nas unidades judiciárias de difícil provimento;
Valorizar os magistrados e servidores de primeira instância;
Equilibrar as condições de trabalho no primeiro e segundo graus, adequando-as proporcionalmente às necessidades e demandas.
Projetos Catalogados:
TRE/DF Programa Talentos Inovadores;
TRT/BA Gestão de Pessoas Desfuncionais (reintegração ao trabalho);
TRT/SC Projeto Auto atendimento do servidor.
Tema:
Infra-estrutura.
Objetivo Estratégico:
Garantir a infra-estrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais.
Descrição do Objetivo:
Prover  os  recursos  materiais  e  tecnológicos  (instalações,  mobiliários,  equipamentos  de  informática)  que  permitam  o  bom 
desempenho das unidades do Judiciário, garantindo aos magistrados e servidores condições de trabalho com saúde e segurança, 
além da proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas.
Linhas de Atuação:
Infra-estrutura;
Segurança física institucional;
Segurança das pessoas.
Ações Sugeridas:
Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda;
Capacitar servidores nas áreas de segurança de dignitários, inteligência, segurança do patrimônio, gerenciamento de crise etc., sem 
prejuízo de outras medidas necessárias para a garantia da segurança física dos magistrados, servidores, colaboradores e usuários, 
bem como da informação, do acervo e dos bens materiais;
Padronizar os projetos de novas unidades, instalações e mobiliário, com foco em funcionalidade, economicidade, desenvolvimento 
sustentável e ergonomia.
Tema:
Tecnologia.
Objetivo Estratégico:
Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI.
Descrição do Objetivo:
Estruturar  a  tecnologia  da  informação  e  o  seu  gerenciamento  de  forma  a  garantir  o  desenvolvimento,  aperfeiçoamento  e  a 
disponibilidade dos sistemas essenciais à execução da estratégia.
Linhas de Atuação:
Suporte à Estratégia;
Segurança da Informação.
Ações Sugeridas:
Investir na estruturação das áreas de tecnologia da informação;
Priorizar sistemas de TI diretamente relacionados aos projetos estratégicos;
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Estabelecer  diretrizes  para  a  aquisição e  o  desenvolvimento  de  programas de  informática  e  para  a  compra  de  equipamentos, 
observados os princípios da universalidade, simplicidade, atualidade, economicidade, independência, eficiência, disponibilidade, 
modularidade, convergência, continuidade e acessibilidade;
Priorizar a utilização de programas de código aberto;
Desenvolver políticas de segurança da informação;
Informatizar todas as unidades judiciárias, conectá-las à internet e interligá-las aos bancos de dados das Capitais ou dos respectivos 
Tribunais;
Implementar e aperfeiçoar o processo eletrônico, judicial e administrativo;
Exigir a informatização dos cartórios extrajudiciais e garantir meios de acesso eletrônico aos bancos de dados pelas autoridades 
judiciárias, inclusive para controle e fiscalização;
Implantar mecanismos de comunicação eletrônica entre as unidades do tribunal e entre tribunais;
Buscar parcerias institucionais com órgãos ou entidades externas para tornar eletrônicas as comunicações oficiais (Art. 7º da Lei 
11.419);
Habilitar os magistrados e servidores na utilização da certificação digital;
Possibilitar o peticionamento eletrônico e a intimação eletrônica em todos os processos judiciais;
Implementar a distribuição eletrônica e aleatória das ações e dos recursos;
Automatizar e incrementar a geração de dados estatísticos.
Projetos Catalogados:
CNJ: INFOVIA;
CNJ/TJRN: Malote Digital (Sistemas Hermes);
TJ/SC: Datacenter de alta performance - sala cofre.
Tema:
Orçamento.
Objetivo Estratégico:
Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução dos objetivos da estratégia.
Descrição do Objetivo:
Promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que viabilizem as ações e metas necessárias à execução da Estratégia. 
Garantir a disponibilização dos recursos orçamentários necessários para a execução dos projetos estratégicos, de acordo com os 
cronogramas estabelecidos para cada iniciativa.
Linhas de Atuação:
Orçamento para a Execução da Estratégia.
Ações Sugeridas:
Viabilizar a regulamentação legal nos Estados do repasse do duodécimo em percentual da receita corrente líquida;
Incrementar as fontes de receita (depósitos judiciais, serventias extrajudiciais, custas judiciais etc.);
Viabilizar a criação de fundo de reaparelhamento e modernização do Poder Judiciário;
Alinhar o planejamento orçamentário aos objetivos estratégicos;
Otimizar a execução orçamentária.
Projetos Catalogados:
CNJ: Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário;
TJ/AL: Convênio com cartórios para recuperar custas;
TJ/SC: Sisproject (software de apoio ao acompanhamento de projetos e elaboração de peças orçamentárias).
ANEXO II
METAS NACIONAIS DE NIVELAMENTO
ANO DE 2009
1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, 
com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial;
2. Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores) até 31/12/2005;
3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à rede mundial de computadores (internet);
4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos;
5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de acompanhamento eletrônico das prisões provisórias;
6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, para imediata implantação  
de métodos de gerenciamento de rotinas;
7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de computadores (internet), com andamento atualizado 
e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça;
8. Cadastrar todos os magistrados nos sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre pessoas e bens e de comunicação de 
ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud);
9. Implantar núcleo de controle interno;
10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias.

E D I T A I S

13) EDITAL
A DESEMBARGADORA-CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei 
Complementar  nº  35/79,  que  se  encontra  vaga,  para  preenchimento  através  de  promoção  pelo  critério  do  merecimento,  a 
titularidade da 1ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a manifestação dos magistrados 
que não tiverem interesse na referida promoção, a partir da data publicação do presente edital no Diário Oficial da Justiça, conforme 
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estabelecido no Artigo 3º da Resolução Administração TRT nº 04/2006. Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2008. Ass.  BEATRIZ 
ZORATTO SANVICENTE, Desembargadora-Corregedora Regional, no exercício da Presidência.

14) EDITAL
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais,  FAZ SABER,  aos  Excelentíssimos  Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, ficando aberto o prazo de 15 (quinze)  
dias para a manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial da Justiça, conforme previsto 
no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado(s), a remoção dar-se-á 
após o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 12 de março de 2009. Ass. 
JOÃO GHISLENI FILHO, Desembargador-Presidente.

15) EDITAL
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Excelentíssimos Senhores Juízes do Trabalho Titulares de Vara do Trabalho da 4ª Região, em conformidade ao disposto no artigo 
83 da Lei Complementar nº 35/1979, que se encontra vago cargo de Desembargador Federal do Trabalho, para preenchimento 
através de promoção pelo critério de merecimento, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a manifestação dos magistrados 
que não tiverem interesse na referida promoção,  a  partir  da publicação do presente edital  no Diário  Oficial  da Justiça,  como 
estabelecido no artigo 3º da Resolução Administrativa TRT nº 04/2006.
Porto Alegre, 27 de março de 2009.
JOÃO GHISLENI FILHO
Desembargador-Presidente

D I V E R S O S

16) ATO No- 7, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009
Altera o Ato Conjunto no- 5 - CSJT. TST.GP.SE, de 10 de fevereiro de 2009.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve;
Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 6° e 8° do Ato Conjunto n.° 5 - CSJT.TST.GP.SE, de 10 de fevereiro de 2009, publicado no DOU no- 30, de 
12 de fevereiro de 2009, Seção 1, págs. 64 e 65, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° ..........................................................................................................................................................................
§ 8° O responsável pela Unidade Organizacional, ao iniciar as atividades diárias, deverá acessar o Sistema Hermes e deixá-lo em 
módulo automático de resposta."
"Art. 3° Os prazos para resposta às solicitações feitas aos Juízos e ou às Unidades Organizacionais serão contados do dia seguinte ao 
da leitura do documento no Hermes.
Parágrafo único. Não sendo o documento lido pelo destinatário até o quinto dia após o seu envio, incluída a data do envio, inicia-se,  
neste quinto dia, se útil, ou no próximo dia útil, a contagem do prazo para resposta."
"Art. 6° Os documentos transmitidos por intermédio do Sistema Hermes devem ser, obrigatoriamente, do formato PDF (Portable 
Document Format), com tamanho máximo de 2 (dois) magabytes por operação........................................................”
"Art. 8° ...............................................................................
§ 1° Na hipótese de afastamentos temporários do magistrado, este não deverá ser excluído da Unidade Organizacional de que é 
titular, devendo apenas ser acrescentado o magistrado substituto, o qual será excluído ao final da substituição.
§ 2° Tratando-se de substituição legal automática, ou em outros casos de necessidade, caberá ao Diretor de Secretaria vincular o 
magistrado em substituição à Unidade Organizacional pertinente, providenciado sua retirada após o final da substituição."
Art. 2° O Ato Conjunto n.° 5 - CSJT.TST.GP.SE, de 10 de fevereiro de 2009, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:
"Art. 2º-A Havendo a necessidade de se manter sigilo sobre o conteúdo de algum documento, na remessa e no destino, deverá ser 
utilizada a opção "Enviar em Sigilo" para envio do referido documento.
§ 1° O sigilo só deverá ser utilizado em casos excepcionais e quando o documento se referir à pessoa do magistrado, já que resulta  
em impedimento no acesso ao referido documento, tanto na origem quanto no destino, para os demais magistrados e/ou servidores 
vinculados às Unidades Organizacionais de origem e de destino do documento.
§ 2° A expedição de correspondências referentes a procedimentos disciplinares, sindicâncias e outros do gênero deverá ser efetuada 
através da opção "Enviar em Sigilo".
§ 3° Para utilizar a opção "Enviar em Sigilo" o usuário deverá concordar com o seguinte termo: "Compreendo que o envio de  
informações pelo modo sigiloso só deve ser utilizado em situação de caráter estritamente pessoal do usuário, uma vez que impede 
que o documento enviado fique nos arquivos do Órgão a quem o usuário está atualmente vinculado.", marcando o item "Estou 
ciente", na tela de envio.
§ 4° As correspondências em modo sigiloso dirigidas à Corregedoria-Geral ou Corregedorias Regionais deverão ser encaminhadas à 
pessoa do Ministro Corregedor-Geral ou Corregedores Regionais, quando for o caso, ou pessoa por eles designadas.
Art. 2º-B A opção Enviar em Sigilo estará disponível para os servidores e magistrados vinculados às Unidades Organizacionais 
Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria-Geral, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Corregedorias e Vice-Corregedorias 
Regionais, Ouvidoria, , bem como para todos os magistrados da Justiça do Trabalho.
§ 1° Na hipótese tratada no caput deste artigo, o magistrado deverá enviar o documento diretamente a um dos servidores lotados na  
Unidade Organizacional de destino, podendo os titulares destas expedir ato determinando a qual ou quais servidores/magistrados 
deverão ser remetidos os documentos em sigilo.
§  2°  A  critério  da  Presidência  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  ou  do  Tribunal  interessado,  outras  Unidades 
Organizacionais poderão ser autorizadas a enviar correspondências em modo sigiloso."
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Art. 3° O Ato Conjunto n.° 5 - CSJT.TST.GP.SE, de 10 de fevereiro de 2009 será republicado com as alterações introduzidas pelo 
presente Ato.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO

ANEXO
ATO CONJUNTO No- 5, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009(*)
Institui e regulamenta a comunicação, oficial e de mero expediente, por meio eletrônico, no âmbito da Justiça do Trabalho e dá  
outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a utilização do Malote Digital nas 
Unidades Organizacionais da Justiça do Trabalho, aliado à adoção de medidas que contribuam para a redução de custos com 
telefonia  e  com impressão,  envelopagem, selagem e  postagem de  ofícios  de  um Órgão para  outro da  Justiça  do  Trabalho;  e 
CONSIDERANDO o Princípio Constitucional  da Eficiência  e a  necessidade de modernizar  a  administração  da Justiça  com a 
utilização dos recursos disponíveis da tecnologia da informação, resolve:
Instituir e regulamentar a comunicação, oficial e de mero expediente, por meio eletrônico, no âmbito da Justiça do Trabalho, nos 
seguintes termos:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  1º  O  uso  de  meio  eletrônico  na  comunicação  entre  os  Órgãos  Internos  da  Justiça  do  Trabalho,  denominados  Unidades 
Organizacionais, e entre estes e todos os magistrados, será admitido nos termos do presente Ato.
§ 1º Aplica-se o disposto neste Ato às comunicações oficiais e de mero expediente.
§ 2º Para o disposto neste Ato, considera-se:
I - Unidade Organizacional - UO: qualquer unidade administrativa ou judicial da Justiça do Trabalho, incluindo Presidência, Vice-
Presidência, Corregedoria-Geral, Corregedorias Regionais, Vice-Corregedoria, Gabinetes de Ministros e Juízes, Varas do Trabalho, 
Secretarias Administrativas ou Judiciárias, e Coordenadorias;
II - Usuário: é considerado todo indivíduo, incluindo magistrados, serventuários, prestadores de serviços, estagiários ou qualquer 
outro indivíduo que mantenha vínculo formal com a Justiça  do Trabalho,  devidamente credenciado para acesso aos ativos de 
informática;
III - Remetente: Unidade Organizacional - UO que envia documento oficial e de mero expediente por meio digital;
IV - Destinatário: Unidade Organizacional - UO que recebe documento oficial e de mero expediente por meio digital;
V - Meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;
VI - Intranet: ambiente de rede da Justiça do Trabalho, composta pelo conjunto de redes locais, seus ativos e recursos de informática 
utilizadas para sua formação;
VII - Internet: conjunto de redes de computadores interligadas, de âmbito mundial, descentralizada e de acesso público;
VIII - Login: é parte da credencial do usuário com prévio cadastramento por meio de sua matrícula ou identificador único, no 
software ou serviço, de modo a garantir a individualização do seu proprietário;
IX - Senha: é parte da credencial do usuário formada por um conjunto de caracteres alfanuméricos e caracteres especiais de caráter 
pessoal, confidencial e intransferível para uso nos sistemas de informática;
X - Credencial: é a combinação Login e Senha, utilizada ou não em conjunto a outro mecanismo de autenticação, que visa legitimar 
e conferir autenticidade ao usuário na utilização da infraestrutura e recursos de informática;
XI - Comunicação oficial: a transmissão de arquivos de caráter oficiais entre os usuários ou Unidades Organizacionais da Justiça do 
Trabalho;
XII - Comunicação de mero expediente: a transmissão de arquivos de caráter não oficial ou oficiosos entre os usuários ou Unidades  
Organizacionais da Justiça do Trabalho;
XIII  -  Sistema  HERMES:  conjunto  de  módulos  de  sistemas  computacionais  com  finalidade  de  organização,  autenticação  e 
armazenamento de comunicações recíprocas, oficiais ou não, entre as Unidades Organizacionais da Justiça do Trabalho;
XIV - Malote digital: módulo do Sistema HERMES responsável pela organização, autenticação e armazenamento de comunicações 
oficiais recíprocas entre as Unidades Organizacionais da Justiça do Trabalho;
XV - Recibo de leitura: comprovante autenticador fornecido pelo sistema, notificando o remetente que a informação transmitida foi 
aberta pelo destinatário, em determinada data e hora, o qual permanecerá armazenado nos equipamentos de informática do Tribunal 
Superior do Trabalho, sendo dispensada a impressão para simples efeito de registro;
XVI  -  Documentos  lidos:  o  espaço  individual  de  cada  Unidade  Organizacional  no  sistema,  onde  ficam  armazenadas  as 
comunicações recebidas e lidas, constando data e hora do recebimento;
XVII  -  Documentos não lidos:  o  espaço individual  de  cada  Unidade  Organizacional  no sistema,  onde  ficam armazenadas  as 
comunicações recebidas, mas ainda não lidas;
XVIII - Documentos enviados: o espaço individual de cada Unidade Organizacional no sistema, onde ficam todas as comunicações 
enviadas, constando data e hora do envio do documento.
CAPÍTULO II
DO MALOTE DIGITAL
Art.  2º A comunicação oficial entre Unidades Organizacionais da Justiça do Trabalho se dará por meio eletrônico, através da 
Internet, mediante a utilização do Sistema HERMES e na forma prevista neste Ato.
§ 1º As chefias das Unidades Organizacionais devem enviar solicitação formal de credenciamento e administração da Unidade 
Organizacional às Secretarias de Informática do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, conforme a 
hipótese, concedendo-lhes direitos de gerenciar seus próprios usuários.
§ 2º Ficam as chefias imediatas responsáveis pelo credenciamento, descredenciamento e concessão de autorização aos usuários 
vinculados às unidades organizacionais sob sua responsabilidade.
§  3º  Ao  usuário  devidamente  credenciado  serão  atribuídas  as  autorizações  de  acesso  aos  sistemas,  pertinentes  às  atividades 
constantes na solicitação formal, citada no § 1º, no caso das chefias, e conforme § 2º para seus subordinados.
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§ 4° Todas as Unidades Organizacionais possuirão acesso ao sistema de Malote Digital por meio do sítio da Internet do Conselho  
Superior da Justiça do Trabalho, no endereço http://jt.jus.br, ou por meio do ícone de acesso ao Notificador do Malote Digital, 
instalado na barra de ferramentas e que avisará, automaticamente, a cada 30 (trinta) minutos, o recebimento ou não, de documentos.
§ 5° Para os efeitos legais, as comunicações serão feitas entre as Unidades Organizacionais e entre as pessoas dos magistrados ou 
servidores que lhes dirijam, e ficarão fazendo parte do acervo da Unidade Organizacional.
§  6º  Caberá  ao  responsável  pela  Unidade  Organizacional  o  controle  de  qualquer  alteração  de  lotação,  remoção,  exoneração, 
nomeação, transferência e outras semelhantes que vierem a acontecer, por meio da atualização com inclusão/alteração no Sistema 
Organizacional do respectivo operador.
§ 7° Os órgãos e setores da Justiça do Trabalho responsáveis pelo envio de publicações oficiais que resultem em qualquer alteração 
referida no parágrafo anterior, deverão fazer a imediata comunicação à Secretaria de Tecnologia da Informação ou de Informática 
do respectivo Tribunal, viabilizando, assim, a atualização dos operadores do módulo organizacional do Sistema Hermes.
§ 8° O responsável pela Unidade Organizacional, ao iniciar as atividades diárias, deverá acessar o Sistema Hermes e deixá-lo em 
módulo automático de resposta. . (§ 8° acrescentado pelo Ato Conjunto n.° 7/2009 - CSJT. TST. GP. SE)
Art. 2º-A Havendo a necessidade de se manter sigilo sobre o conteúdo de algum documento, na remessa e no destino, deverá ser 
utilizada a opção "Enviar em Sigilo" para envio do referido documento.
§ 1° O sigilo só deverá ser utilizado em casos excepcionais e quando o documento se referir à pessoa do magistrado, já que resulta  
em impedimento no acesso ao referido documento, tanto na origem quanto no destino, para os demais magistrados e/ou servidores 
vinculados às Unidades Organizacionais de origem e de destino do documento.
§ 2° A expedição de correspondências referentes a procedimentos disciplinares, sindicâncias e outros do gênero deverá ser efetuada 
através da opção "Enviar em Sigilo".
§ 3° Para utilizar a opção "Enviar em Sigilo" o usuário deverá concordar com o seguinte termo: "Compreendo que o envio de  
informações pelo modo sigiloso só deve ser utilizado em situação de caráter estritamente pessoal do usuário, uma vez que impede 
que o documento enviado fique nos arquivos do Órgão a quem o usuário está atualmente vinculado.", marcando o item "Estou 
ciente", na tela de envio.
§ 4° As correspondências em modo sigiloso dirigidas à Corregedoria-Geral ou Corregedorias Regionais deverão ser encaminhadas à 
pessoa do Ministro Corregedor-Geral ou Corregedores Regionais, quando for o caso, ou pessoa por eles designadas.
Art. 2º-B A opção Enviar em Sigilo estará disponível para os servidores e magistrados vinculados às Unidades Organizacionais 
Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria-Geral, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Corregedorias e Vice-Corregedorias 
Regionais , Ouvidoria, , bem como para todos os magistrados da Justiça do Trabalho.
§ 1° Na hipótese tratada no caput deste artigo, o magistrado deverá enviar o documento diretamente a um dos servidores lotados na  
Unidade Organizacional de destino, podendo os titulares destas expedir ato determinando a qual ou quais servidores/magistrados 
deverão ser remetidos os documentos em sigilo.
§  2°  A  critério  da  Presidência  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  ou  do  Tribunal  interessado,  outras  Unidades 
Organizacionais poderão ser autorizadas a enviar correspondências em modo sigiloso. . (Arts. 2°-A e 2°-B acrescentados pelo Ato 
Conjunto n.° 7/2009 - CSJT.TST.GP.SE)
Art. 3º Os prazos para resposta às solicitações feitas aos Juízos e ou às Unidades Organizacionais serão contados do dia seguinte ao 
da leitura do documento no Hermes.
Parágrafo único. Não sendo o documento lido pelo destinatário até o quinto dia após o seu envio, incluída a data do envio, inicia-se,  
neste quinto dia, se útil, ou no próximo dia útil, a contagem do prazo para resposta. . (Art. 3° com redação dada pelo Ato Conjunto 
n.° 7/2009 - CSJT. TST. GP. SE)
Art. 4° A comunicação eletrônica na forma deste Ato substitui qualquer outro meio de comunicação oficial entre os setores da 
Justiça do Trabalho, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exijam intimação ou vista pessoal.
Art. 5° Os documentos transmitidos por meio eletrônico devem ser protegidos por intermédio de sistemas de segurança de acesso, 
armazenados  nos  equipamentos  servidores  da  Justiça  do  Trabalho,  de  forma  a  garantir  a  confidencialidade,  integridade  e 
disponibilidade dos dados, sendo dispensada a impressão.
Art. 6° Os documentos transmitidos por intermédio do Sistema Hermes devem ser, obrigatoriamente, do formato PDF (Portable 
Document Format), com tamanho máximo de 2 (dois) megabytes por operação.
§ 1º Serão adicionados de forma automatizada e por meio de mecanismos computacionais dispositivos e marcações nos documentos
como códigos numéricos, logomarcas, marcas d´água e assinatura digital, com o objetivo de garantir a sua autenticidade.
§ 2º Todas as operações e as comunicações realizadas ficarão registradas no sistema e poderão ser eliminadas dos equipamentos 
servidores após o prazo de 5 (cinco) anos. (Art. 6° com redação dada pelo Ato Conjunto n.° 7/2009 - CSJT. TST. GP. SE)
Art. 7º Para efeito de registro das comunicações pelo Malote Digital, obedecer-se-á o seguinte procedimento:
I - nos envios será remetida uma cópia integral do documento, na área "documentos enviados" do remetente, e quando aberto pelo  
destinatário, será gerado um recibo de leitura;
II - nos encaminhamentos será adicionada uma marcação no arquivo, na área "documentos enviados" do remetente, e quando aberto 
pelo destinatário, será gerado um recibo de leitura;
III - cada emissão, encaminhamento ou recibo possuirá um número de registro, seguido de data e horário da movimentação.
Art. 8° Sempre que houver nomeação, designação, promoção, remoção, permuta ou aposentadoria de magistrado ou servidor, a 
Unidade Organizacional  responsável  comunicará,  no  mesmo instante  das  anotações  funcionais,  à  Secretaria  de  Tecnologia  da 
Informação do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, conforme a hipótese, para que se possam 
fazer as configurações necessárias no sistema.
§ 1° Na hipótese de afastamentos temporários do magistrado, este não deverá ser excluído da Unidade Organizacional de que é 
titular, devendo apenas ser acrescentado o magistrado substituto, o qual será excluído ao final da substituição.
§ 2° Tratando-se de substituição legal automática, ou em outros casos de necessidade, caberá ao Diretor de Secretaria vincular o 
magistrado em substituição à Unidade Organizacional pertinente, providenciado sua retirada após o final da substituição.
. (§§ 1° e 2° acrescentados pelo Ato Conjunto n.° 7/2009 - CSJT. TST. GP. SE)
Art. 9° Em caso de necessidade, poderá o responsável pela Unidade Organizacional solicitar que se atribua a um ou mais usuários a  
autorização para envio, encaminhamento ou recebimento de comunicações em nome da Unidade Organizacional, ficando registrada
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no sistema cada movimentação feita pelo credenciado.
Art.  10.  Fica  permitido  o  uso  de  digitalização  de  documentos  externos  no  envio  de  correspondências  eletrônicas,  desde  que 
pertinentes ao documento principal.
CAPÍTULO III
DAS CORRESPONDÊNCIAS DE MERO EXPEDIENTE
Art. 11. Não é permitido o envio de mensagem, imagem ou arquivo que tenha por finalidade a oferta de bens ou serviços postos à 
venda ou que tenha cunho erótico, jocoso, racista, caluniador, injuriador, difamador ou que, de qualquer forma, seja vedado por lei 
ou vise atingir  pessoa,  grupo de  pessoas  ou categoria.  Em caso de dúvida,  deverá  a  mensagem, a  imagem ou o arquivo ser 
autorizado e enviado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho ou do Tribunal Regional do 
Trabalho, conforme a hipótese.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.  12.  A Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação do Tribunal  Superior  do Trabalho disponibilizará  na  página do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, por meio de acesso interno por computador, as instruções para credenciamento dos usuários junto 
ao sistema de informática e para o cumprimento dos termos deste Ato.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho dar o suporte necessário ao 
devido uso do sistema aos usuários do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Escola Nacional 
da Magistratura Trabalhista e suporte técnico às Secretarias de Tecnologia da Informação ou Informática dos Tribunais Regionais 
do Trabalho.
Art.  13.  As  Unidades  Organizacionais  de  toda  a  Justiça  do  Trabalho,  denominadas  na  forma  deste  Ato,  deverão  adotar  as 
providências necessárias ao respectivo cadastramento no período compreendido entre 1º a 30 de março de 2009.
Parágrafo único. A solicitação de que trata o § 1º, do art. 2º, deste Ato, deverá ser feita a partir do dia 1º de março de 2009.
Art.  14.  Caberá  à  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  previamente  autorizada  pela 
Presidência  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  e  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  expedir  as  orientações 
complementares e de natureza técnica sobre a matéria regulamentada neste Ato, bem como resolver os casos omissos urgentes, 
submetendo-os, posteriormente, à aprovação pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho.
Art.  15. Em caráter experimental, o Malote Digital  será utilizado a partir de 11 de fevereiro de 2009, nas seguintes Unidades 
Organizacionais:
I - Presidência e Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
II - Gabinetes dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho;
III - Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria-Regional e Vice-Corregedoria Regional dos Tribunais Regionais do Trabalho;
IV - Presidência, Secretaria-Executiva, Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho e Assessoria 
de Tecnologia de Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
V - Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 16. A partir do dia 1º de Maio de 2009, o Malote Digital passará a ser adotado como meio eletrônico único na comunicação 
entre os Órgãos Internos da Justiça do Trabalho.
Art. 17. Mediante convênio, o Malote Digital poderá ser adotado como meio eletrônico de comunicação entre os Órgãos da Justiça  
do Trabalho e dos demais ramos do Poder Judiciário.
Art. 18. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO
(*) Republicado em virtude do disposto no art. 6° do Ato Conjunto no-7/2009 - CSJT.TST.GP.SE
<!ID1018214-0>
17) ATO.TST.GP.N.º 138
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  ad 
referendum do eg. Órgão Especial,
Considerando a necessidade de adequar a estrutura do Tribunal à demanda de serviços,
Considerando o disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei n.º 11.416, de 15 de dezembro de 2006,
R ESOLVE
Art. 1.º As Coordenadorias das Subseções I e II Especializadas em Dissídios Individuais e da 1ª a 8ª Turmas são transformadas em 
Secretarias.
Art. 2.º São extintas a Divisão de Classificação e Autuação de Processos e a Divisão de Distribuição.
Parágrafo único.  As seções e funções comissionadas vinculadas às unidades extintas passam a vincular-se à Coordenadoria de 
Classificação, Autuação e Distribuição de Processos.
Art. 3.º São acrescidas funções comissionadas na lotação das seguintes unidades:
I - nos Gabinetes da Vice-Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e em cada um dos Gabinetes dos Ministros 
(24): uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
II - em cada uma das Secretarias de Turmas (1ª a 8ª):
a) uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
b) uma função comissionada de Supervisor de Seção, nível FC - 5;
c) uma função comissionada de Assistente 4, nível FC - 4;
d) uma função comissionada de Assistente 3, nível FC - 3;
III - na Secretaria da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais:
a) uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
b) uma função comissionada de Supervisor de Seção, nível FC - 5;
c) uma função comissionada de Assistente 4, nível FC - 4;
d) duas funções comissionadas de Assistente 3, nível FC - 3;
e) uma função comissionada de Assistente 1, nível FC - 1;
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IV - na Secretaria da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais:
a) uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
b) uma função comissionada de Supervisor de Seção, nível FC - 5;
c) uma função comissionada de Assistente 4, nível FC - 4;
V - na Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
VI  -  na  Secretaria  do  Tribunal  Pleno,  do  Órgão  Especial  e  da  Seção  Especializada  em  Dissídios  Coletivos:  uma  função 
comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
VII - na Secretaria de Tecnologia da Informação: uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
VIII - na Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças: uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
IX - na Secretaria de Gestão de Pessoas: uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
X - na Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho: uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
XI - na Secretaria Judiciária: uma função comissionada de Assistente 6, nível FC - 6;
XII - no Gabinete da Presidência: três funções comissionadas de Assistente 6, nível FC - 6;
XIII  -  no Gabinete da Diretoria-Geral  da Secretaria:  uma função comissionada de Assistente  6,  nível  FC - 6,  e  três  funções 
comissionadas de Assistente 5, nível FC - 5; e
XIV - no Gabinete da Secretaria Executiva do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: duas funções comissionadas de Assistente 
6, nível FC - 6.
Art. 3.º Ficam transformadas as seguintes unidades administrativas:
I - em cada uma das Secretarias das Turmas (1ª a 8ª): a Seção de Acórdãos e Recursos em Seção de Acórdãos;
II - na Secretaria da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais: a Seção de Acórdãos e Recursos em Seção de Acórdãos;
III - na Secretaria da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais: a Seção de Pautas, Acórdãos e Recursos em Seção de 
Pautas e Acórdãos.
Art. 4.º Ficam criadas as seguintes unidades administrativas:
I - nas Secretarias das Turmas (1ª a 8ª): a Seção de Recursos;
II - na Secretaria da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais: a Seção de Recursos;
III - na Secretaria da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais: a Seção de Recursos.
Art. 5.º Para atender a nova estrutura fica autorizada:
I - a transformação de cargos em comissão na forma do Anexo I deste Ato;
II - a transformação de funções comissionadas na forma do Anexo II deste Ato;
III - o aproveitamento de cargos em comissão e funções comissionadas vagos:
a) do Quadro Geral da Secretaria do Tribunal;
b) de nove e oito funções comissionadas, respectivamente, de Assistente 2, nível FC - 2, e de Assistente 1, nível FC - 1, da lotação 
da Coordenadoria de Segurança e Transporte;
c) de nove funções comissionadas de Assistente 1, nível FC - 1, da lotação da Divisão Odontológica.
Art.  6.º  Poderão  ser  lotados  servidores  nos  Gabinetes  de  Ministro  em quantitativo  correspondente  ao  número  de  cargos  em 
comissão e funções comissionadas vinculados ao Gabinete acrescido de um servidor sem função.
Art. 7.º Ao cargo em comissão de Coordenador de Cadastramento Processual, nível CJ - 2, aplica-se a regra geral de requisito de 
escolaridade prevista no § 8.º do art. 5.º da Lei n.º 11.416/2006.
Art. 8.º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e revoga o art. 8.º da Resolução Administrativa n.º 1120/2006.
Brasília, 2 de março de 2009.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Anexo 1
ANEXOS I E II DO ATO.TST.GP.N.º 138 (VIDE LEGISLAÇÃO)
Anexo 2
18) ATO SETPOEDC.GP Nº 140/2009
O  PRESIDENTE  DO TRIBUNAL  SUPERIOR  DO TRABALHO,  considerando  o  disposto  no  inciso  VII  do  art.  35  do 
Regimento Interno da Corte, expede o presente Ato de composição do Tribunal e de seus Órgãos Judicantes.
TRIBUNAL PLENO
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Rider Nogueira de Brito (em gozo de licença)
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministra Maria de Assis Calsing
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Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
ÓRGÃO ESPECIAL
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Rider Nogueira de Brito (em gozo de licença)
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SUBSEÇÃO I DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Rider Nogueira de Brito (em gozo de licença)
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Juiz Douglas Alencar Rodrigues (Convocado)
SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
PRIMEIRA TURMA
Ministro Lelio Bentes Corrêa - Presidente
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Walmir Oliveira da Costa
SEGUNDA TURMA
Ministro Vantuil Abdala - Presidente
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
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TERCEIRA TURMA
Ministro Rider Nogueira de Brito - Presidente (em gozo de licença)
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa - Presidente em exercício
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Juiz Douglas Alencar Rodrigues (Convocado)
QUARTA TURMA
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen - Presidente
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Fernando Eizo Ono
QUINTA TURMA
Ministro João Batista Brito Pereira - Presidente
Ministro Emmanoel Pereira
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SEXTA TURMA
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga – Presidente
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministro Maurício Godinho Delgado
SÉTIMA TURMA
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho - Presidente
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
OITAVA TURMA
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi - Presidente
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Publique-se.
Brasília, 03 de março de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

19) RECOMENDAÇÃO CSJT Nº 8/2009
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, e 
Considerando a  estratégia  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho em atuarem com a  cooperação  de  instituições  financeiras  na 
administração de depósitos judiciais;
Considerando a avaliação realizada pela Assessoria de Controle e Auditoria nos autos do Processo Administrativo n° 501.221/2008-
5 referente a convênios, acordos e instrumentos congêneres firmados pela Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus com 
instituições financeiras,
R E S O L V E :
Recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho que passem a adotar, na celebração de ajustes com instituições financeiras, as 
seguintes disposições:
1.  Firmar  ajustes  que  tenham por  objeto  a  promoção  da  agilidade  e  da  eficiência  na  prestação  jurisdicional,  destinando-se, 
preferencialmente, às seguintes finalidades:
a – reaparelhamento e estruturação tecnológica da Justiça do Trabalho;
b – treinamento e qualificação profissional de magistrados e servidores da Justiça do Trabalho;
c – reforma ou ampliação das instalações físicas dos Órgãos da Justiça do Trabalho.
2. Aplicar os ditames da Lei de Licitações e Contratos na celebração dos ajustes para a administração de depósitos judiciais, bem 
como  na  execução  das  contrapartidas,  na  forma  prevista  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  no  Procedimento  de  Controle 
Administrativo nº 2008.10.00.000211-7;
3. Promover a ação planejada e coordenada da gestão das contrapartidas, controlando e monitorando a sua execução;
4. Designar gestor para os ajustes, para fins de controle, responsabilização e prestação de contas;
5. Observar os estágios da despesa pública insculpidos na Lei nº 4.320/64, no que couber;
6. Contabilizar os contratos firmados, incluindo-se os decorrentes da execução das contrapartidas, de acordo com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, registrando-os nos sistemas administrativos e no Sistema Integrado de Administração Financeira – 
SIAFI, bem como promovendo as incorporações patrimoniais, se houver;
7.  Anexar  os  documentos  e  comprovantes  referentes  às  fases  de  execução  das  contrapartidas  aos  seus  respectivos  processos 
administrativos na ordem cronológica dos fatos e em sua totalidade;
8. Abster-se de realizar contrapartida na forma de patrocínio a eventos, bem como de receber recursos financeiros, enquanto não for 
aprovado um fundo especial para este fim;
Brasília, 27 de fevereiro de 2009.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho10295
52-1>
20) ATO SETPOEDC.GP Nº 140/2009 (*)
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, considerando o disposto no inciso VII do art. 35 do Regimento 
Interno da Corte, expede o presente Ato de composição do Tribunal e de seus Órgãos Judicantes.
TRIBUNAL PLENO
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
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Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Rider Nogueira de Brito (em gozo de licença)
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
ÓRGÃO ESPECIAL
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Rider Nogueira de Brito (em gozo de licença)
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Fernando Eizo Ono
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Maurício Godinho Delgado
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SUBSEÇÃO I DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Vantuil Abdala
Ministro Rider Nogueira de Brito (em gozo de licença)
Ministro João Batista Brito Pereira
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Ministro Lelio Bentes Corrêa
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
Juiz Douglas Alencar Rodrigues (Convocado)
SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ministro Milton de Moura França – Presidente do Tribunal
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Ministro João Oreste Dalazen – Vice-Presidente do Tribunal
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Ministro Emmanoel Pereira
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
PRIMEIRA TURMA
Ministro Lelio Bentes Corrêa - Presidente
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro Walmir Oliveira da Costa
SEGUNDA TURMA
Ministro Vantuil Abdala - Presidente
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes
Ministro Renato de Lacerda Paiva
TERCEIRA TURMA
Ministro Rider Nogueira de Brito - Presidente(em gozo de licença)
Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Juiz Douglas Alencar Rodrigues (Convocado)
QUARTA TURMA
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen - Presidente
Ministra Maria de Assis Calsing
Ministro Fernando Eizo Ono
QUINTA TURMA
Ministro João Batista Brito Pereira - Presidente
Ministro Emmanoel Pereira
Ministra Kátia Magalhães Arruda
SEXTA TURMA
Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga – Presidente
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires
Ministro Maurício Godinho Delgado
SÉTIMA TURMA
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho - Presidente
Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos
OITAVA TURMA
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi - Presidente
Ministra Dora Maria da Costa
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro
Publique-se.
Brasília, 03 de março de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(*)Republicado em razão de erro material

21) ATO CSJT Nº 35/2009
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições legais e de conformidade 
com o disposto no art. 6º, inciso VI, do Regimento Interno deste Órgão, expede o presente Ato de composição do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho.
Membros Natos e Permanentes
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA – Presidente
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro VANTUIL ABDALA – Decano (art. 2º, § 7º, do RICSJT)
Membros Eleitos
Ministro ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Ministro IVES GANDRA MARTINS FILHO
Juíza DORIS CASTRO NEVES – Presidente do TRT da 1ª Região
Juíza ROSALIE MICHAELE BACILA BATISTA – Presidente do TRT da 9ª Região
Juiz JOÃO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA – Presidente do TRT da 23ª Região
Juiz JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA – Presidente do TRT da 7ª Região
Juíza MARIA CESARINEIDE DE SOUZA LIMA – Presidente do TRT da 13ª Região
Membros Suplentes
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI
Juíza MARIA DE LOURDES D’ARROCHELA SALABERRY - Vice-Presidente do TRT da 1ª Região
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Juiz LUIZ EDUARDO GUNTHER- Vice-Presidente do TRT da 9ª Região
Juiz OSMAIR COUTO - Vice-Presidente do TRT da 23ª Região
Juiz CLÁUDIO SOARES PIRES - Vice-Presidente do TRT da 7ª Região
Juiz CLÁUDIO AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS FILHO - Vice-Presidente do TRT da 13ª Região
Publique-se
Brasília, 6 de março de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

22) ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 373 DA SDI-1
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento 
ao disposto no art. 175 do Regimento Interno, publica a edição da Orientação Jurisprudencial de nº 373 da Subseção I Especializada 
em Dissídios Individuais desta Corte:
373. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE 
IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE. ART. 654, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL.  Não se 
reveste de validade o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica em que não haja a sua identificação e a de seu  
representante legal, o que, a teor do art. 654, § 1º, do Código Civil, acarreta, para a parte que o apresenta, os efeitos processuais da 
inexistência de poderes nos autos.
. EAAIRR 838/2002-001-23-40.9 Min. Vantuil Abdala 
DJ 19.12.2008 Decisão por maioria
. EAIRR 1398/2003-333-04-40.0 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 03.10.2008 Decisão unânime
. EAIRR 817/2002-732-04-40.2 Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 29.08.2008 Decisão unânime
. EAIRR 669/2006-014-08-40.9 Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 13.06.2008 Decisão unânime
. EAIRR 706/2006-144-03-40.6 Min. Vantuil Abdala
DJ 07.03.2008 Decisão por maioria
. EAIRR 17827/1997-006-09-41.0 Min. Vantuil Abdala
DJ 07.03.2008 Decisão unânime
. EAIRR 1486/2005-023-03-40.8 Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 29.02.2008 Decisão por maioria
. EEDAIRR 1845/2004-075-15-40.0 Red. Min. Rider de Brito
DJ 08.02.2008 Decisão por maioria
. EEDRR 3151/2002-900-03-00.7 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 19.10.2007 Decisão unânime
. EAIRR 128/2005-092-03-40.2 Min. Vantuil Abdala
DJ 11.10.2007 Decisão unânime
. EAIRR 717/2004-031-03-40.0 Min. Vantuil Abdala
DJ 11.10.2007 Decisão unânime
. EAIRR 403/2005-303-04-40.8 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 14.09.2007 Decisão unânime
. EAIRR 346/2005-101-03-40.3 Min. Lelio Bentes Corrêa
DJ 31.08.2007 Decisão unânime
. ERR 1826/2002-041-12-00.6 Red. Min. João Batista Brito Pereira
DJ 29.06.2007 Decisão por maioria
. ERR 764/2005-020-03-00.6 Min. João Oreste Dalazen
DJ 02.03.2007 Decisão unânime
. EEDARR 593752/1999 Min. João Oreste Dalazen
DJ 10.11.2006 Decisão unânime
. ERR 647487/2000 Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 24.03.2006 Decisão por maioria
. ERR 305493/1996 Min. Milton de Moura França
DJ 02.03.2001 Decisão unânime
. AIRR 1035/2003-094-03-40.6, 1ªT Min. Walmir Oliveira da Costa
DJ 23.05.2008 Decisão unânime
. AIRR 364/1998-501-02-40.3, 2ªT Min. José Simpliciano Fontes de F. Fernandes
DJ 29.08.2008 Decisão unânime
. RR 770230/2001, 3ªT Juiz Conv. Luiz Ronan Neves Koury
DJ 11.05.2007 Decisão unânime
. RR 1106/2004-026-03-00.9, 4ªT Min. Ives Gandra Martins Filho
DJ 30.06.2006 Decisão unânime
. RR 660/2001-121-15-00.7, 5ªT Min. Kátia Magalhães Arruda
DJ 28.03.2008 Decisão unânime
. AIRR 920/2006-113-03-40.4, 6ªT Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 14.12.2007 Decisão unânime
. AIRR 561/2002-263-01-40.7, 7ªT Min. Ives Gandra Martins Filho
DJ 19.10.2007 Decisão unânime
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. AIRR 547/2006-044-03-40.1, 8ªT Min. Dora Maria da Costa
DJ 07.12.2007 Decisão unânime
Brasília-DF, 9 de março de 2009.
Ministro VANTUIL ABDALA
Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos

23) ATO CSJT Nº 35/2009 (*)
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições legais e de conformidade 
com o disposto no art. 6º, inciso VI, do Regimento Interno deste Órgão, expede o presente Ato de composição do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho.
Membros Natos e Permanentes
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA – Presidente
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro VANTUIL ABDALA – Decano (art. 2º, § 7º, do RICSJT)
Membros Eleitos
Ministro ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Ministro IVES GANDRA MARTINS FILHO
Juíza DORIS CASTRO NEVES – Presidente do TRT da 1ª Região
Juíza ROSALIE MICHAELE BACILA BATISTA – Presidente do TRT da 9ª Região
Juiz JOÃO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA – Presidente do TRT da 23ª Região
Juiz JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA – Presidente do TRT da 7ª Região
Juíza MARIA CESARINEIDE DE SOUZA LIMA – Presidente do TRT da 14ª Região
Membros Suplentes
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI
Juíza MARIA DE LOURDES D’ARROCHELA SALABERRY - Vice-Presidente do TRT da 1ª Região
Juiz LUIZ EDUARDO GUNTHER- Vice-Presidente do TRT da 9ª Região
Juiz OSMAIR COUTO - Vice-Presidente do TRT da 23ª Região
Juiz CLÁUDIO SOARES PIRES - Vice-Presidente do TRT da 7ª Região
Juíza VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR- Vice-Presidente do TRT da 14ª Região
Publique-se
Brasília, 10 de março de 2009.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(*) Republicado em razão de erro material.

24) ATO CONJUNTO No- 8, DE 11 DE MARÇO DE 2009
Abre aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, crédito suplementar no 
valor global de R$ 9.901.951,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, considerando os termos do art. 58 da Lei n.o-  11.768, de 14 de 
agosto de 2008, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2009, c/c com o art. 4o- da Lei n.o- 11.897, de 30 de dezembro de 2008, Lei 
Orçamentária Anual - LOA 2009, e as disposições contidas na Portaria SOF/MP n.  o-  1, de 12 de janeiro de 2009, e no Ato 
Conjunto TST/CSJT no- 2, de 26 de janeiro de 2009, resolve:
Art. 1o-  Fica aberto aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, crédito 
suplementar, tipo 401 com compensação, no valor global de R$ 9.901.951,00 para atender às programações constantes do Anexo I 
deste Ato.
Art. 2o- Os recursos necessários à execução do disposto no Art. 1o- decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o 
limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3o- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA

ANEXOS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I                                                                                               CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                     RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO
E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR
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0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA                                                                                                      9.901.951

02
122

02
122

02
061

02
061

0571 09HB

057109HB 0043 

0571 4256

0571 4256 0001

OPERACOES ESPECIAIS
_________________________________________________

CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS 
E  FUNDACOES  PARA  O  CUSTEIO  DO  REGIME  DE 
PREVIDENCIA  DOS  SERVIDORES  PUBLICOS 
FEDERAIS

CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS 
E  FUNDACOES  PARA  O  CUSTEIO  DO  REGIME  DE 
PREVIDENCIA  DOS  SERVIDORES  PUBLICOS 
FEDERAIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
_________________________________________________

ATIVIDADES

APRECIACAO  DE  CAUSAS  NA  JUSTICA  DO 
TRABALHO

APRECIACAO  DE  CAUSAS  NA  JUSTICA  DO 
TRABALHO - NACIONAL

F

F

1

1

0

1

91

90

0

0

100

100

 1.523.678

  1.523.678

1.523.678

8.378.273

8.378.273

8.378.273

                                                             TOTAL - FISCAL                                    9.901.951

                                                            
                                                             TOTAL - SEGURIDADE                                0

                                                             TOTAL - GERAL                                    9.901.951

ANEXO II - CANCELAMENTO

ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

UNIDADE : 15101 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

ANEXO II                                                                                     CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)              RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO
E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR

0571 PRESTACAO JURISDICIONAL TRABALHISTA                                                                                                        9.901.951

02 031 0571 0C04

OPERACOES ESPECIAIS

CRIACAO  E/OU  PROVIMENTO  DE  CARGOS  E 
FUNCOES  E  REESTRUTURACAO  DE  CARGOS, 
CARREIRAS  E  REVISAO  DE  REMUNERACOES  NO 

8.378.273
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02 031

02 122

02 122

05710C04 0001

0571 20AK

057120AK 0001

AMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIARIO
E DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CRIACAO  E/OU  PROVIMENTO  DE  CARGOS  E 
FUNCOES  E  REESTRUTURACAO  DE  CARGOS, 
CARREIRAS  E  REVISAO  DE  REMUNERACOES  NO 
AMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIARIO 
E DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO – NACIONAL
__________________________________________________

ATIVIDADES

CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E 
FUNDACOES  PARA  O  CUSTEIO  DO  REGIME  DE 
PREVIDENCIA  DOS  SERVIDORES  PUBLICOS 
FEDERAIS  DECORRENTE  DA  CRIACAO  E/OU 
PROVIMENTO  DE  CARGOS  E  FUNCOES  E 
REESTRUTURACAO  DE  CARGOS  E  CARREIRAS  E 
REVISAO DE REMUNERACOES

CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E 
FUNDACOES  PARA  O  CUSTEIO  DO  REGIME  DE 
PREVIDENCIA  DOS  SERVIDORES  PUBLICOS 
FEDERAIS  DECORRENTE  DA  CRIACAO  E/OU 
PROVIMENTO  DE  CARGOS  E  FUNCOES  E 
REESTRUTURACAO  DE  CARGOS  E  CARREIRAS  E 
REVISAO DE REMUNERACOES - NACIONAL

F

F

1

1

1

0

90

91

0

0

100

100

8.378.273

8.378.273

1.523.678

1.523.678

1.523.678

                                                   TOTAL - FISCAL                                    9.901.951

 
                                                   TOTAL - SEGURIDADE                               0

                                                   TOTAL - GERAL                                     9.901.951

25) ATO REGULAMENTAR Nº 01/2009 DA DIREÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL
Regulamenta o Provimento Conjunto nº 01/2009 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região relativamente à formação dos Juízes vitaliciandos.
O DESEMBARGADOR DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL, Flavio Portinho Sirangelo, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, CONSIDERANDO o teor do art. 49, V, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, II, da Resolução Administrativa nº 03/2007 deste Tribunal; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, § 1º, do Provimento Conjunto nº 01/2009 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial;
CONSIDERANDO as exigências da Escola Nacional da Magistratura – ENAMAT; 
RESOLVE:
Art.  1º  A colaboração da  Escola Judicial  à  Corregedoria  Regional  no procedimento de  vitaliciamento dar-se-á nos  termos da 
Resolução Administrativa nº 25/2008 do TRT da 4ª Região, regulamentada pelo Provimento Conjunto nº 01/2009 da Corregedoria 
Regional e da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, observado o disposto neste Ato Regulamentar.
Art. 2º A formação inicial dos Magistrados do Trabalho processar-se-á em todo o período de vitaliciamento, em Módulo Nacional 
organizado pela ENAMAT e em Módulo Regional a cargo da Escola Judicial da 4ª Região, a ser regrado em Ato Regulamentar 
próprio, constituindo seu aproveitamento requisito para o vitaliciamento.
Parágrafo único. O vitaliciando deverá freqüentar os cursos e eventos promovidos pela Escola Judicial até o final do período de 
formação inicial.
Art.  3º  Após  a  posse  do  Juiz,  será  formado expediente  na  Escola  Judicial,  a  ser  juntado,  ao  final,  àquele  de  vitaliciamento 
constituído na Corregedoria Regional.
Parágrafo único.  No expediente de que trata o caput,  serão juntados documentos relativos à freqüência do Juiz em cursos de 
formação, com os respectivos aproveitamentos, bem como relatórios parciais semestrais apresentados pelo Juiz-orientador, a ser 
escolhido na forma do art. 4º, e submetidos à apreciação do Conselho Consultivo.
Art. 4º Serão designados, pelo Diretor da Escola Judicial, Juízes-orientadores, dentre os integrantes da magistratura de primeiro 
grau, para acompanhamento dos Juízes vitaliciandos e apresentação de relatórios semestrais.
§ 1 º Os juízes-orientadores encaminharão, periodicamente, sugestões e críticas ao Juiz-orientando pertinentes ao seu desempenho.
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§ 2º A atividade de Juiz-orientador não será remunerada, ressalvado o direito ao ressarcimento de despesas e à indenização de 
diárias de viagem, quando forem necessários deslocamentos do magistrado para o exercício das suas atribuições de orientação, 
conforme o disposto no art. 6º do Regulamento da Escola Judicial (Res. Adm. nº 03/2007).
§ 3º Aplica-se às atividades dos Juízes-orientadores a regra prevista no art. 7º do Regulamento da Escola Judicial (Res. Adm. nº 
03/2007),  que prevê o procedimento administrativo para afastamento temporário do Juiz das atividades normais de jurisdição, 
quando couber, nos termos daquele dispositivo regulamentar.
Art.  5º  O Conselho Consultivo da Escola elaborará relatórios,  com base no expediente mencionado no art.  3º,  observados os 
seguintes aspectos:
I – freqüência e aproveitamento do Juiz em cursos promovidos por instituições oficiais de formação e aperfeiçoamento;
II – postura ética humanizadora, próativa, crítica e independente, voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático de 
Direito;
III – visão integradora e democrática do processo, comprometida com a justa solução dos conflitos no âmbito de sua competência, 
nas dimensões jurídica, sociológica, econômica e psicológica;
IV – exercício profissional com o emprego de técnica adequada;
V – relacionamento interpessoal com partes, advogados, membros do Ministério Público, Magistrados, peritos, servidores, com a 
sociedade e a mídia, bem como habilidade para:
a) argumentar juridicamente com o uso de linguagem acessível;
b) administrar a unidade judiciária;
c)  proferir  decisões com fundamento nas  diversas fontes jurídicas,  tais  como princípios de  direito,  eqüidade,  analogia,  regras 
internacionais e direito comparado;
d) promover a conciliação;
e) integrar-se no contexto social e cultural da região do exercício da atividade jurisdicional.
f)  absorver  saberes  de  outros ramos do conhecimento indispensáveis  à  atividade jurisdicional  que não tenham sido objeto de 
formação acadêmica jurídica específica.
§ 1º O primeiro relatório será enviado à Corregedoria até o 12º mês após a posse.
§ 2º O expediente formado pela Escola Judicial, com o relatório final do Conselho Consultivo, será enviado à Corregedoria até o 18º  
mês de magistratura de cada vitaliciando.
Art. 6º Este Ato Regulamentar entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 17 de março de 2009.
FLAVIO PORTINHO SIRANGELO
Desembargador Diretor da Escola Judicial

26) OFÍCIO Nº 04/2009 DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS DE PASSO FUNDO-RS.
Informa que, nos termos da sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 72282-2008-661-04-00-01 – Auto de Infração, 
foi aplicada a penalidade prevista no art. 731 da CLT à reclamante JANAINE DOS SANTOS EISENREICHI.

27) OFÍCIO Nº 135/2009 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE NOVO HAMBURGO-RS.
Informa que, nos termos da sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 70001-2007-301-04-00-5 – Auto de Infração,  
foi aplicada a penalidade prevista no art. 731 da CLT ao reclamante JOSÉ PEDROSO DOS SANTOS.

28) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 24 DE MARÇO DE 2009
Dispõe sobre o depósito, registro e arquivo de convenções e acordos coletivos de trabalho nos órgãos do Ministério do Trabalho e 
Emprego.
O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 17, incisos II e III, do Anexo I  
ao Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004 e o art. 1º, incisos II e III, do Anexo VII à Portaria nº 483, de 15 de setembro de 2004,  
resolve:
Art.  1º  Disciplinar  os  procedimentos  para  depósito,  registro  e  arquivo de  convenções  e  acordos coletivos  de  trabalho e  seus 
respectivos termos aditivos nos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
Art. 2º Os requerimentos de registro de convenções e acordos coletivos de trabalho e seus respectivos termos aditivos deverão ser  
efetuados  por  meio  do  Sistema MEDIADOR,  disponível  no  endereço  eletrônico  do  MTE na  internet  (www.mte.gov.br),  por 
qualquer das partes signatárias, observados os requisitos formais e de legitimidade previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e nesta Instrução Normativa.
Art. 3º Os instrumentos coletivos serão registrados eletronicamente no módulo da intranet do Sistema MEDIADOR.
Art. 4º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I - instrumento coletivo, a convenção ou o acordo coletivo de trabalho e seus respectivos termos aditivos;
II  -  depósito,  o  ato  de  entrega  do  requerimento  de  registro  do  instrumento  transmitido  via  internet  por  meio  do  Sistema 
MEDIADOR, no protocolo dos órgãos do MTE, para fins de registro;
III - registro, o ato administrativo de assentamento da norma depositada;
IV - arquivo, o ato de organização e guarda dos documentos registrados, para fins de consulta;
V - solicitante, a entidade sindical ou a empresa a quem foi atribuída a responsabilidade de elaborar e transmitir, via internet, o 
instrumento coletivo para o MTE; e
VI - signatárias, todas as entidades sindicais e empresas partícipes de um instrumento coletivo.
Art. 5º Os instrumentos coletivos de trabalho deverão observar os requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, as disposições 
do Título VI da CLT e demais normas vigentes, com vistas a assegurar sua validade.
Art. 6º O protocolo do requerimento de registro emitido por meio do Sistema MEDIADOR deverá ser efetuado:
I - na Secretaria de Relações do Trabalho - SRT, quando se tratar de norma com abrangência nacional ou interestadual; e
II - nos órgãos regionais do MTE, nos demais casos.
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Art.  7º  O  solicitante  deverá  transmitir,  por  meio  do  Sistema  MEDIADOR,  todas  as  informações  necessárias  à  validade  do 
instrumento coletivo, inclusive as cláusulas convencionadas, classificadas em grupos e subgrupos.
Parágrafo único. Deverão ser indicadas, no pedido, todas as entidades sindicais - profissionais e patronais - e os empregadores que 
participaram do instrumento coletivo, bem como os representantes ou procuradores dessas entidades que assinarão o requerimento 
de registro.
Art. 8º Com a transmissão dos dados, o Sistema gerará o requerimento de registro de instrumento coletivo, que deverá ser assinado 
pelos representantes ou procuradores de todas as entidades sindicais e de todos os empregadores partícipes do instrumento.
§ 1º Todos os partícipes poderão visualizar o conteúdo do instrumento coletivo no Sistema MEDIADOR durante a elaboração e, 
após a transmissão, o instrumento definitivo transmitido ao MTE.
§ 2º O requerimento de registro de instrumento coletivo, assinado por todos os partícipes, deverá ser apresentado no protocolo do 
órgão do MTE, acompanhado de procuração outorgando poderes ao signatário, quando for o caso.
§ 3º  O protocolo do requerimento de registro  assinado pelas  partes  faz  presumir  que  o instrumento coletivo,  transmitido via 
eletrônica ao MTE, corresponde ao negociado pelos signatários.
Art.  9º  Após  o  protocolo do requerimento  de  registro  do  instrumento transmitido  via  internet  ao  MTE por  meio do Sistema 
MEDIADOR,  o  servidor  competente  deverá  cadastrar  o  seu  depósito  no  módulo  intranet  desse  Sistema,  informar  a  data  do 
protocolo e o número do processo e iniciar a sua análise formal.
§ 1º Verificada a regularidade das informações enviadas, o servidor deverá efetuar o registro do instrumento coletivo no banco de 
dados do Sistema MEDIADOR e informar aos interessados, por meio de ofício.
§ 2º As irregularidades serão notificadas ao solicitante para as retificações necessárias, que deverão ser efetuadas até o termo final 
da vigência do instrumento coletivo.
§ 3º Em caso de nulidade, o servidor deverá promover o arquivamento sem registro do instrumento coletivo, justificando seu ato, e 
informar aos interessados, por meio de ofício.
§  4º  Expirada a  vigência  do instrumento coletivo sem que tenham sido efetuadas as  retificações  necessárias,  o  processo será 
arquivado sem registro.
Art. 10. Os instrumentos coletivos registrados ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado na página eletrônica do 
MTE (www.mte.gov.br).
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela SRT.
Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Instrução Normativa SRT nº 6, de 6 de  
agosto de 2007.
LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS
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